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Θέμα Α 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος. 

  

1. Αφού ισχύει η συνθήκη:  (Α + Β) / 2 = Α / 2 + Β / 2, τότε ισχύει και η 

συνθήκη: (Α + Β) DIV 2 = Α DIV 2 + Β DIV 2. 

2. ε μια αλφαριθμητική τιμή μπορεί να περιέχονται και ψηφία. 

3. Ο λογικός τύπος έχει σκοπό την καταγραφή του αποτελέσματος ενός 

ελέγχου.  

4. Η πράξη 45/10 θα έχει ως αποτέλεσμα 4.50 .  

5. ε μια σύνθετη δομή επιλογής υπάρχει πιθανότητα να μην εκτελεστεί 

καμία από τις ομάδες εντολών.  

Μονάδες 10  

Α2. υμπληρώστε τη στήλη «Σύπος μεταβλητής» του παρακάτω πίνακα  με τον 

τύπο της μεταβλητής που θα χρησιμοποιούσατε  για να αποθηκεύσετε τα 

δεδομένα της στήλης «Δεδομένα»: 

Δεδομένα Σύπος μεταβλητής 

Αριθμός επιβατών αεροπλάνου  

Ονοματεπώνυμο μαθητή  

Βρέχει ή δε βρέχει  

Μέση ατμοσφαιρική ρύπανση   

Υύλο υπαλλήλου ( Α ή Γ )   

 

 Μονάδες 10  

Α.Ε.Π.Π. / Γ΄ Λυκείου              
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 Α3. Να γράψετε τα τελικά αποτελέσματα από τις παρακάτω αριθμητικές 

πράξεις: 

α. Α_Μ( 5.6 ) + 4 ^ 2 * 2 ^ 3 =  

β. 14 mod 4 – 24 / 5 + A_T ( -8 ) =  

γ. ( 10 – 4 ) / ( 3 ^ 2 + 3 mod 5 ) = 

Μονάδες 10 

 

 Α4. Να γράψετε στην απάντησή σας κάθε αριθμό της στήλης Α και δίπλα το 

κατάλληλο γράμμα της στήλης Β που ταιριάζει καλύτερα. 

τήλη Α      τήλη Β  

1. <>       α. λογικός τελεστής  

2. ΚΑΙ       β. αλφαριθμητική τιμή  

3. ‘ΑΛΗΘΗ’     γ. λογική τιμή  

4. ΧΕΤΔΗ      δ. συγκριτικός τελεστής  

5. mod       ε. αριθμητικός τελεστής  

Μονάδες 10 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα και η συνάρτηση που καλεί: 

Πρόγραμμα Μαθ_υν 

Μεταβλητες 

       Πραγματικες:ψ,χ 
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Αρχη 

       Διαβασε χ 

       Χ Τπολογισμός(χ) 

       Γραψε ψ 

Σελος_προγραμματος  

 

υνάρτηση Τπολογισμός(χ):Πραγματική 

Μεταβλητες 

       Πραγματικες:χ 

Αρχη 

       Αν (χ<5) τοτε 

              Τπολογισμόςχ+2 

       Αλλιως_αν (χ=5) τοτε 

              ΤπολογισμόςΗΜ(χ+1)/Ε(χ) 

       Αλλιως 

              Τπολογισμός(χ-2)/Σ_Ρ(χ+10) 

       Σελος_αν 

Σελος_συναρτησης 

Β1. Να σχεδιαστεί το αντίστοιχο λογικό διάγραμμα. 

Μονάδες 12 

 

Β2. Σι θα εμφανίσει αν δοθεί ως είσοδος το 26 ; 

Μονάδες 8 
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ΘΕΜΑ Γ  

Μία εταιρεία αμείβει τους υπαλλήλους της με μηνιαίο μικτό βασικό μισθό 

1500 ευρώ.  

Από το μικτό βασικό μισθό κρατά 16 % για ασφαλιστικές εισφορές και 5 % για 

την εφορία. Η συγκεκριμένη εταιρία δίνει ακόμα δύο επιδόματα. Ένα επίδομα 

παλαιότητας με βάση την προϋπηρεσία του υπαλλήλου το οποίο φαίνεται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 

 Έτη προϋπηρεσίας    Ποσό επιδόματος  

Από 0 μέχρι και 3    0  ευρώ ανά έτος  

Πάνω από 3 μέχρι και 7   60 ευρώ ανά έτος  

Πάνω από 7     20 ευρώ ανά έτος  

 

και ένα επίδομα τέκνων το οποίο υπολογίζεται ως εξής: 30 ευρώ για κάθε 

παιδί μέχρι και 2, και 40 ευρώ για κάθε παιδί από το 3ο και μετά. Προσοχή : το 

επίδομα παλαιότητας υπολογίζεται κλιμακούμενα.  

Η εταιρεία ζήτησε από εσάς να γράψετε ένα πρόγραμμα σε για τη μισθοδοσία 

των υπαλλήλων της το οποίο:  

 

Α. θα διαβάζει :  

1. το όνομα ενός υπαλλήλου.  

2. τα έτη προϋπηρεσίας αυτού του υπαλλήλου. 

3. το πλήθος των παιδιών αυτού του.  

Μονάδες 3 

Β. θα υπολογίζει :  

1. το ποσό που θα κρατηθεί από το μισθό του υπαλλήλου για τις ασφαλιστικές 

εισφορές και την εφορία μαζί.  

Μονάδες 4 
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2. το ποσό επιδόματος παλαιότητας.  

Μονάδες 6 

3. το ποσό επιδόματος τέκνων.  

Μονάδες 3 

  

Γ. θα εμφανίζει :  

1. το όνομα του υπαλλήλου.  

2. το συνολικό ποσό κρατήσεων.  

3. το συνολικό ποσό των επιδομάτων.  

4. το καθαρό ποσό που θα πάρει ο συγκεκριμένος υπάλληλος στο τέλος του 

μήνα.  

Μονάδες 4 

ημείωση: Θεωρήστε ότι όλες οι τιμές εισόδου είναι έγκυρες. 

 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο  

Α. να διαβάζει τα ονόματα και  τα τηλέφωνα των 100 κατοίκων ενός 

χωριού. 

Μονάδες 3 

 

Β. Να εμφανίζει τα ονόματα των κατοίκων αλφαβητικά και δίπλα τα 

αντίστοιχα τηλεφωνα. 

Μονάδες 6 

 

Γ. Να διαβάζει ένα όνομα και: 
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1.Να αναζητά το όνομα σειριακά.  Αν βρεθεί να εμφανίζει το τηλέφωνό του 

διαφορετικά μήνυμα ότι δεν βρέθηκε. Να εμφανίζει επίσης το πλήθος των 

αναζητήσεων που έκανε. (Επειδή ο πίνακας είναι ταξινομημένος να σταματά 

όταν ξεπεράσει το ζητούμενο όνομα) 

Μονάδες 5 

 

2.Να αναζητά το όνομα δυαδικά.  Αν βρεθεί να εμφανίζει το τηλέφωνό του 

διαφορετικά μήνυμα ότι δεν βρέθηκε. Να εμφανίζει επίσης το πλήθος των 

αναζητήσεων που έκανε. 

Μονάδες 6 

 

 

 

 

 

Απαντήσεις 

Α1. 1 - Λ,   2 - ,    3 - ,   4 - ,   5 - Λ 

 

Α2.  

Δεδομένα Σύπος μεταβλητής 

Αριθμός επιβατών αεροπλάνου Ακέραια 

Ονοματεπώνυμο μαθητή Φαρακτήρες 

Βρέχει ή δε βρέχει Λογική 

Μέση ατμοσφαιρική ρύπανση  Πραγματική 

Υύλο υπαλλήλου ( Α ή Γ )  Φαρακτήρες 
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Α3. α.  133  

 β.  5.20 

 γ.   0.5 

 

Α4. 1-δ,  2-α,  3-β,  4-γ,  5-ε 

 

 

 

 

 

 

 

Β1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β2. 4 
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ΘΕΜΑ Γ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ 

ΣΑΘΕΡΕ 

 ΒΑ=1500 

 Α=0,16 

 Υ=0,05 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

 ΦΑΡΑΚΣΗΡΕ: ΟΝ 

 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: ΑΥ,ΕΥ, ΚΡΑΣΗΕΙ,  ΕΠΙΔΟΜΑΣΑ ,  ΚΑΘΑΡΟ 

 ΑΚΕΡΑΙΕ: ΠΡ, ΠΠ,ΕΠΑΛ,ΕΣΕΚ 

ΑΡΦΗ 

 ΔΙΑΒΑΕ ΟΝ,ΠΡ,ΠΠ 

 ΑΥΒΑ*Α 

 ΕΥΒΑ*Υ 

 ΑΝ ΠΡ<=3  ΣΟΣΕ 

ΕΠΑΛ0 

 ΑΛΛΙΨ_ΑΝ  ΠΡ<=7  ΣΟΣΕ 

  ΕΠΑΛ60*ΠΡ 

 ΑΛΛΙΨ 

  ΕΠΑΛ20*ΠΡ 

ΣΕΛΟ_ΑΝ 

ΑΝ  ΠΠ<=2  ΣΟΣΕ 

ΕΣΕΚΠΠ*30 

 ΑΛΛΙΨ 

  ΕΣΕΚ(ΠΠ-2)*40 

 ΣΕΛΟ_ΑΝ  
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 ΚΡΑΣΗΕΙ ΑΥ+ΕΥ 

 ΕΠΙΔΟΜΑΣΑ ΕΠΑΛ+ΕΣΕΚ 

 ΚΑΘΑΡΟΒΑ-ΚΡΑΣΗΕΙ+ΕΠΙΔΟΜΑΣΑ 

 ΓΡΑΧΕ  ΟΝ,   ΚΡΑΣΗΕΙ,  ΕΠΙΔΟΜΑΣΑ ,  ΚΑΘΑΡΟ 

ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

  ΑΚΕΡΑΙΕ: ι, τ[100], ξ, π2, μσ, μδ, αρ, τε, μ 

  ΦΑΡΑΚΣΗΡΕ: ον[100], π, κλειδι 

  ΛΟΓΙΚΕ: βρεθηκε 

ΑΡΦΗ 

  ΓΙΑ ι ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ 100 

    ΔΙΑΒΑΕ ον[ι], τ[ι]  

  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 

  ΓΙΑ ι ΑΠΟ 2 ΜΕΦΡΙ 100 

    ΓΙΑ ξ ΑΠΟ 100 ΜΕΦΡΙ ι ΜΕ_ΒΗΜΑ -1 

      ΑΝ ον[ξ - 1] > ον[ξ] ΣΟΣΕ 

        π <- ον[ξ - 1]  

        ον[ξ - 1] <- ον[ξ]  

        ον[ξ] <- π 

        π2 <- τ[ξ - 1]  

        τ[ξ - 1] <- τ[ξ]  
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        τ[ξ] <- π2 

      ΣΕΛΟ_ΑΝ 

    ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 

  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 

  ΓΙΑ ι ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ 100 

    ΓΡΑΧΕ ον[ι], ',', τ[ι]  

  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 

  ΔΙΑΒΑΕ κλειδι 

  μσ <- 0 

  ι <- 1 

  βρεθηκε <- ΧΕΤΔΗ 

ΟΟ ι <= 100 ΚΑΙ κλειδι >= ον[ι] ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

    μσ <- μσ + 1 

    ΑΝ κλειδι = ον[ι] ΣΟΣΕ 

      βρεθηκε <- ΑΛΗΘΗ 

    ΑΛΛΙΨ 

      ι <- ι + 1 

    ΣΕΛΟ_ΑΝ 

  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 

  ΑΝ βρεθηκε ΣΟΣΕ 

    ΓΡΑΧΕ τ[ι], ' (βρεθηκε μετα απο ', μσ, ' &αναζητησεις)' 

  ΑΛΛΙΨ 

    ΓΡΑΧΕ 'Δεν βρεθηκε. Έγιναν ', μσ, ' &αναζητησεις)' 

  ΣΕΛΟ_ΑΝ 

  μδ <- 0 

  βρεθηκε <- ΧΕΤΔΗ 
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  αρ <- 1 

  τε <- 100 

ΟΟ αρ <= τε ΚΑΙ ΟΦΙ(βρεθηκε) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

    μ <- (αρ + τε) div 2 

    μδ <- μδ + 1 

    ΑΝ ον[μ] = κλειδι ΣΟΣΕ 

      βρεθηκε <- ΑΛΗΘΗ 

    ΑΛΛΙΨ_ΑΝ ον[μ] < κλειδι ΣΟΣΕ 

      αρ <- μ + 1 

    ΑΛΛΙΨ 

      τε <- μ - 1 

    ΣΕΛΟ_ΑΝ 

  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 

  ΑΝ βρεθηκε ΣΟΣΕ 

    ΓΡΑΧΕ τ[ι], ' (βρεθηκε μετα απο ', μδ, ' &αναζητησεις)' 

  ΑΛΛΙΨ 

    ΓΡΑΧΕ 'Δεν βρεθηκε. Έγιναν ', μδ, ' &αναζητησεις)' 

  ΣΕΛΟ_ΑΝ 

ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Από το τμήμα Πληροφορικής 
               των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου 
συνεργάστηκαν: Γ.Βουράκης, Α.Γεωργακόπουλος 

 


