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ΖΗΤΗΜΑΖΗΤΗΜΑΖΗΤΗΜΑΖΗΤΗΜΑ 1111οοοο
ΑΑΑΑ.... ΝαΝαΝαΝα γράψετεγράψετεγράψετεγράψετε στοστοστοστο τετράδιοτετράδιοτετράδιοτετράδιο σαςσαςσαςσας τοντοντοντον αριθμόαριθμόαριθμόαριθμό κάθεκάθεκάθεκάθε μιαςμιαςμιαςμιας απόαπόαπόαπό τιςτιςτιςτις παρακάτωπαρακάτωπαρακάτωπαρακάτω προτάσειςπροτάσειςπροτάσειςπροτάσεις καικαικαικαι δίπλαδίπλαδίπλαδίπλα τοτοτοτο
γράμμαγράμμαγράμμαγράμμα «Σ»«Σ»«Σ»«Σ» αναναναν είναιείναιείναιείναι σωστήσωστήσωστήσωστή,,,, ήήήή τοτοτοτο γράμμαγράμμαγράμμαγράμμα «Λ»«Λ»«Λ»«Λ» αναναναν είναιείναιείναιείναι λανθασμένηλανθασμένηλανθασμένηλανθασμένη....
1. Η κατανόηση ενός προβλήματος εμπεριέχει τον καθορισμό των δεδομένων και των ζητουμένων
2. Η σαφήνεια και η πληρότητα είναι δεδομένα σε ένα πρόβλημα
3. Ο καθορισμός των απαιτήσεων ενός προβλήματος περιλαμβάνει μόνο την καταγραφή των

ζητουμένων.
4. Τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για την επίλυση ενός προβλήματος.
5. Η έξοδος σε ένα διάγραμμα ροής αναπαρίσταται με ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο

ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες10101010

ΒΒΒΒ.... ΝαΝαΝαΝα γράψετεγράψετεγράψετεγράψετε στοστοστοστο τετράδιότετράδιότετράδιότετράδιό σαςσαςσαςσας τουςτουςτουςτους αριθμούςαριθμούςαριθμούςαριθμούς 1,1,1,1, 2,2,2,2, 3,3,3,3, 4,54,54,54,5 απόαπόαπόαπό τητητητη ΣτήληΣτήληΣτήληΣτήλη ΑΑΑΑ καικαικαικαι δίπλαδίπλαδίπλαδίπλα τοτοτοτο γράμμαγράμμαγράμμαγράμμα αααα,,,,
ββββ,,,,γγγγ ,,,,δδδδ,,,, εεεε,,,, στστστστ τηςτηςτηςτης ΣτήληςΣτήληςΣτήληςΣτήλης ΒΒΒΒ πουπουπουπου δίνειδίνειδίνειδίνει τητητητη σωστήσωστήσωστήσωστή αντιστοιχίααντιστοιχίααντιστοιχίααντιστοιχία ....

ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 5555



ΒΒΒΒ.... ΑπαντήστεΑπαντήστεΑπαντήστεΑπαντήστε σταστασταστα παρακάτωπαρακάτωπαρακάτωπαρακάτω ερωτήματαερωτήματαερωτήματαερωτήματα....
1. Τι ονομάζεται αλγόριθμος

ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 5555

2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλού αλγόριθμου;
ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες5555

3. Τι καλείται κατανόηση προβλήματος;
ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες5555

ΓΓΓΓ.... ΝαΝαΝαΝα βρείτεβρείτεβρείτεβρείτε τατατατα παρακάτωπαρακάτωπαρακάτωπαρακάτω αποτελέσματααποτελέσματααποτελέσματααποτελέσματα
Χ�11 mod (25 div 6)
Υ�(25 div 2) div 1
Z� 3*9 mod 3^3

ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 6666

ΔΔΔΔ.... ΝαΝαΝαΝα βρείτεβρείτεβρείτεβρείτε τιςτιςτιςτις τιμέςτιμέςτιμέςτιμές τηςτηςτηςτης μεταβλητήςμεταβλητήςμεταβλητήςμεταβλητής ΧΧΧΧ μετάμετάμετάμετά τηντηντηντην εκτέλεσηεκτέλεσηεκτέλεσηεκτέλεση τωντωντωντων παρακάτωπαρακάτωπαρακάτωπαρακάτω εντολώνεντολώνεντολώνεντολών,,,, αναναναν ΥΥΥΥ=2.=2.=2.=2.
1. Χ� (4+2*3)^2/4+12*3/6-3
2. Χ� Υ-4/2+5*3-5/(3+Υ)*Υ+2

ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 4444

ΖΗΤΗΜΑΖΗΤΗΜΑΖΗΤΗΜΑΖΗΤΗΜΑ 2222οοοο
ΑΑΑΑ.... ΣυμπληρώστεΣυμπληρώστεΣυμπληρώστεΣυμπληρώστε τατατατα κενάκενάκενάκενά::::
Οι τεχνικές σχεδίασης που χρησιμοποιούνται στο Δομημένο Προγραμματισμό είναι ο …………………
Προγραμματισμός και ο …………………….. Προγραμματισμός

Τα διαγράμματα HIPO αποτελούνται από τρία
τμήματα.……………………………………………………........,………………………………………………………………....και……………………………………………………………….........

ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 5555

ΒΒΒΒ.... ΝαΝαΝαΝα βρείτεβρείτεβρείτεβρείτε τιτιτιτι θαθαθαθα εμφανίσειεμφανίσειεμφανίσειεμφανίσει τοτοτοτο παρακάτωπαρακάτωπαρακάτωπαρακάτω διάγραμμαδιάγραμμαδιάγραμμαδιάγραμμα ροήςροήςροήςροής στιςστιςστιςστις περιπτώσειςπεριπτώσειςπεριπτώσειςπεριπτώσεις πουπουπουπου τοτοτοτο χχχχ παίρνειπαίρνειπαίρνειπαίρνει τιςτιςτιςτις
παρακάτωπαρακάτωπαρακάτωπαρακάτω τιμέςτιμέςτιμέςτιμές::::

1.1.1.1. ΧΧΧΧ==== 2222 ....
2.2.2.2. ΧΧΧΧ=11=11=11=11
3.3.3.3. ΧΧΧΧ=52=52=52=52

( Οδηγία: Θα πρέπει να γράψετε
στο τετράδιό σας 3 απαντήσεις
για τις τιμές χ,ψ)

ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 15151515



ΖΗΤΗΜΑΖΗΤΗΜΑΖΗΤΗΜΑΖΗΤΗΜΑ 3333οοοο

Σε μία εταιρεία οι υπάλληλοι πληρώνονταν κάθε μήνα σύμφωνα με τα παρακάτω:
• Βασικός μισθός : 800 €
• Προϋπηρεσία : 50 € για κάθε έτος προϋπηρεσίας
• Επίδομα παιδιών : 30 € για κάθε παιδί.

Να γραφεί Διάγραμμα Ροής που
Α. να διαβάζει τα χρόνια προϋπηρεσίας ενός υπαλλήλου

ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 2222

Β. και τον αριθμό παιδιών και
ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 2222

Γ. να υπολογίζει τον μισθό του με βάση τον παραπάνω πίνακα
ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες6666

Δ. Αν ο μισθός του είναι μεγαλύτερος από 1500€ να γίνει μείωση 2.5%
ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 8888

Ε. Να εμφανίζει τον μισθό πριν και μετά την μείωση
ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 2222

ΠαρατήρησηΠαρατήρησηΠαρατήρησηΠαρατήρηση:::: θεωρήστεθεωρήστεθεωρήστεθεωρήστε ότιότιότιότι όλαόλαόλαόλα τατατατα δεδομέναδεδομέναδεδομέναδεδομένα δίνονταιδίνονταιδίνονταιδίνονται σωστάσωστάσωστάσωστά

ΖΗΤΗΜΑΖΗΤΗΜΑΖΗΤΗΜΑΖΗΤΗΜΑ 4444οοοο

Σε τρεις διαφορετικούς αγώνες πρόκρισης για την Ολυμπιάδα του Σύδνεϋ στο άλμα εις μήκος
ένας αθλητής πέτυχε τις επιδόσεις a, b, c. Να αναπτύξετε Διάγραμμα Ροής το οποίο:
α. Να διαβάζει τις τιμές των επιδόσεων a, b, c

ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 3333

β. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τον μέσο όρο των παραπάνω τιμών
ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 3333

γ. Και την συνέχεια να διαβάζει τις τιμές επιδόσεων ενός άλλου αθλητή και βρίσκει τον μέσο όρο των
επιδόσεών του και

ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 6666

δ. να βρίσκει ποιος αθλητής έχει τον μεγαλύτερο μέσο όρο
ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 6666

και να τον εμφανίζει στην οθόνη
ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 2222

ΠαρατήρησηΠαρατήρησηΠαρατήρησηΠαρατήρηση:::: θεωρήστεθεωρήστεθεωρήστεθεωρήστε ότιότιότιότι όλαόλαόλαόλα τατατατα δεδομέναδεδομέναδεδομέναδεδομένα δίνονταιδίνονταιδίνονταιδίνονται σωστάσωστάσωστάσωστά


