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1Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΖΗΤΗΜΑ 1ο
Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό κάθε μιας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα
το γράμμα «Σ» αν είναι σωστή, ή το γράμμα «Λ» αν είναι λανθασμένη.

1. Η συνθήκη ΧMOD2=0 και ΟΧΙ (ΧMOD2=0) δίνει πάντα αποτέλεσμα ΑΛΗΘΗΣ.
2. Η χρήση της φυσικής γλώσσας σε βήματα μπορεί να παρουσιάσει πρόβλημα περατότητας.
3. Η εντολή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ είναι μία δηλωτική εντολή.
4. Η συνθήκη ‘Ω’<’Ψ‘ έχει αποτέλεσμα ΨΕΥΔΗΣ.
5. Ένας αλγόριθμος μπορεί να δημιουργηθεί μόνο με την χρήση δομής επιλογής

Μονάδες 5

Β. Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα.

1. Τι είναι αλγόριθμος;
Μονάδες 2

2. Να αναφέρετε τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένας αλγόριθμος και ποιο κριτήριο
εμφανίζεται όταν έχουμε διαίρεση με το 0.

Μονάδες 3

3. Ποια είναι τα κυριότερα γεωμετρικά σχήματα που χρησιμοποιούνται σε ένα διάγραμμα
ροής. Τι ενέργεια δηλώνει το καθένα;

Μονάδες 4

4. Να αναφέρετε τις τρεις κατηγορίες τελεστών, και την σειρά με την οποία ο Η/Υ εκτελεί την
κάθε κατηγορία

Μονάδες 4

5. Να αναφέρετε 4 συναρτήσεις της ΓΛΩΣΣΑΣ
Μονάδες 4

Γ. Συμπληρώστε το παρακάτω πίνακα αληθείας

Α Β Όχι (Α>=Β) ή (Α=Β) (Α=Β)Και (Α>5) Όχι((Α-Β>0)ή (Α+Β=<10))
2 -3
0 4

Μονάδες 6



Δ. Να μετατρέψετε τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου σε ισοδύναμα με την χρήση λογικών
τελεστών

1.
Αν α= ‘άνθρωπος’ τότε

ΙQ100
�λλιως_αν α=’μαϊμού’ τότε

ΙQ100
Αλλιως

ΙQ50
Τέλος_αν

2.
Αν ΙQ >100 τότε

Αν IQ <=156 τότε
Γράψε “πληροφορικός”

Αλλιως
Γράψε “Μαθηματικός»

�ελος_αν
Αλλιως_Αν EQ>100 τότε

Γράψε “πληροφορικός”
Αλλιώς

Γράψε “ Μαθηματικός ”
�ελος_αν

Μονάδες 9

Ε. Μετατρέψτε τις παρακάτω εκφράσεις σε ΓΛΩΣΣΑ:
1. Ο Χ είναι άρτιος
2. Ο Χ είναι πολλαπλάσιος του 12
3. Ο Χ δεν διαιρείται ακριβώς με το 7

Μονάδες 3

ΖΗΤΗΜΑ 2ο
Α.Να μετατρέψετε το παρακάτω αλγόριθμο σε διάγραμμα ροής
�← 5
Β← 9
Αν Β + � ≥ 5 τότε

Αν Β > 9 τότε
�← � – 2

αλλιώς
�← � – 1
Β← Β+A DIV 8
Γ Β * �
Αν Γ=34 τότε

Δ ΓMOD3
! Εκτύπωσε Δ

Αλλιώς
Δ ΓMOD2
! Εκτύπωσε "Εκτός ορίων"

Τέλος_αν
Γράψε Δ

Τέλος_αν
�← � + 2

Τέλος_αν
Εκτύπωσε �, Β, Γ, Δ

Μονάδες 10

Β. Για τον παραπάνω αλγόριθμο να βρείτε τις τιμές που παίρνουν οι μεταβλητές και τι
εκτυπώνεται στην οθόνη.

Μονάδες 10



ΖΗΤΗΜΑ 3ο

Αυτή είναι μια ιστορία για τον Τόμας, το μικρό άτακτο τρενάκι που δούλευε στη σιδηροδρομική
γραμμή του Χοντροπατάτα, στο Νησί Σόντορ. Αυτό που ήθελε περισσότερο απ' όλα στον κόσμο
ήταν να είναι ένα Πραγματικά Χρήσιμο Τρενάκι και να έχει μια ολόδική του Τοπική Γραμμή. Για
να το καταφέρει αυτό θα έπρεπε να έχει δυνατή αλλά και οικονομική μηχανή.
Η απόδοση α μιας μηχανής Carnot δίνεται από την σχέση α+ Τ2/Τ1 =1 όπου Τ1,Τ2 οι
θερμοκρασίες μεταξύ των οποίων δουλεύει η μηχανή.
Η απόδοση της μηχανής χαρακτηρίζεται με βάση τον παρακάτω πίνακα

0,05<=α<=0.20 Κακή απόδοση
0,21<=α <=0,30 Καλή απόδοση
0,31<=α Άριστη απόδοση

Ενώ η κατανάλωση σε περίπτωση που η απόδοση της μηχανής είναι Άριστη, βασίζεται στον
παρακάτω πίνακα και υπολογίζεται κλιμακωτά.

0-50 χλμ 2.5€ / χλμ
51 χλμ -100 χλμ 1.5€ / χλμ
100 χλμ -200 χλμ 1.2€ / χλμ
>200 1.1€ / χλμ

Για κάθε άλλη περίπτωση έχουμε αύξηση 5% ανά κλίμακα απόδοσης. ΠΧ στην καλή απόδοση η
ποσότητα της κατανάλωσης είναι αυξημένη κατά 5%, ενώ στην καλή απόδοση έχουμε αύξηση
10% στην κατανάλωση.

Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο:
1. Θα περιέχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών

Μονάδες 2

2.
α) Θα διαβάζει 2 θερμοκρασίες Τ1,Τ2, την απόσταση που καλείται να διανύσει ο Τόμας και το
όριο στο κόστος της διαδρομής.

Μονάδες 2

β) εάν το Τ2 είναι μικρότερο από το Τ1 τότε
1. Να υπολογίζει την απόδοση
2. Να ελέγχει την τιμή της απόδοσης από τον ανωτέρω πίνακα να εμφανίζει τον αντίστοιχο

χαρακτηρισμό.
Μονάδες 5

γ) εάν το Τ2 είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το από το Τ1 τότε να εμφανίζει το μήνυμα « Λάθος
εισαγωγή δεδομένων» και το πρόγραμμα θα τελειώνει.

Μονάδες 3

δ) Μετά τον υπολογισμό της απόδοσης το πρόγραμμα θα πρέπει να υπολογίσει και την
κατανάλωση της διαδρομής.

Μονάδες 5

ε) Αν η κατανάλωση της διαδρομής σε € είναι κάτω από το όριο που έδωσε ο Χοντροπατάτας ή
μεγαλύτερο μέχρι και 12€ τότε το όνειρο του Τόμας θα γίνει πραγματικότητα, και το πρόγραμμα
θα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. Αλλιώς θα βγάζει το μήνυμα ‘Την διαδρομή θα πάρει το ΜΕΤΡΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ’

Μονάδες 3

Παρατήρηση: θεωρήστε ότι οι όλοι οι αριθμοί είναι θετικοί



ΖΗΤΗΜΑ 4ο
Ο Θάνος μετά την αρπαγή όλων των λίθων του σύμπαντος και την επικράτηση επί των AVENGERS
έχει σαν σκοπό την «εύρυθμη λειτουργία» όλου του σύμπαντος. Έτσι σας αναγκάζει να του
κάνετε ένα πρόγραμμα το οποίο:

1. Να έχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών
2. Να ζητάει από τον Θάνος, το όνομα του πλανήτη που πρέπει να «ρυθμιστεί» και τον

πληθυσμό των κατοίκων που έχει αυτήν την στιγμή, καθώς και την ακτίνα του πλανήτη και
την σταθερά καμπυλότητας.

3. Η «ρύθμιση» που πρέπει να γίνει ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες
a. Οι κάτοικοι χωρίζονται σε χωριά των 1000 ατόμων. Αν υπάρχουν κάτοικοι που

περισσεύουν τότε εξαφανίζονται. Εκτός αν δεν δημιουργείται κανένα χωριό στον
πλανήτη οπότε και μένουν για να αποτελέσουν τους κατοίκους του μοναδικού
χωριού και το πρόγραμμα τερματίζει.

b. Σε κάθε περίπτωση να εμφανίζει πόσα χωριά θα έχει ο πλανήτης.
c. Αν τα χωριά είναι πάνω από αυτό τον αριθμό που δίνει ο παρακάτω τύπος

«βιωσιμότητας» του Θάνου, τότε μειώνονται για να συμφωνούν με τον τύπο, και
εμφανίζει τον αριθμό τους.

d. Αν τα χωριά είναι κάτω από το όριο του τύπου μέχρι και 30% τότε να εμφανίζει
μήνυμα «Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε. Πάμε παρακάτω»

e. Αν τα χωριά είναι λιγότερα, αλλά δεν είναι μόνο 1, τότε εμφανίζει πόσα χωριά
πρέπει να γίνουν ακόμα για να φτάσουμε στο 80% του αριθμού χωριών που
υπολόγισε ο τύπος «βιωσιμότητας»

Τύπος «Βιωσιμότητας»

Χ=
�
��
������ � �

����
� �������h

Όπου
Χ = αριθμός χωριών
ρ= ακτίνα
ΣΚ= Σταθερά καμπυλότητας
π=3.14

Παρατηρήσεις που αφορούν στα ΘΕΜΑΤΑ 2ο, 3ο,4ο
1. Οι εντολές σε έναν αλγόριθμο, μπορούν ισοδύναμα να γραφούν με μικρά ή κεφαλαία

γράμματα
2. Όπου γίνεται χρήση εισαγωγικών μπορούν ισοδύναμα να χρησιμοποιηθούν μονά ( ΄ ) ή

διπλά ( ” ) εισαγωγικά.
3. Οι μαθητές θα μπορούν να διατυπώνουν τις λύσεις των ασκήσεων των εξετάσεων είτε σε

οποιαδήποτε μορφή παράστασης αλγορίθμου είτε σε «ΓΛΩΣΣ�» όπως αυτή ορίζεται και
χρησιμοποιείται στο διδακτικό εγχειρίδιο


