
 

Κεφάλαιο 1
ο

 Πρώτη ανάπτυξη: Σεπτέμβριος 2002, Αναδημοσίευση: Σεπτέμβριος 2011 http://aepp.wordpress.com 

1 

Κριτήριο Αξιολόγησης στην διδακτική ενότητα: 

Ανάλυση του Προβλήματος, Κεφάλαιο 1 

ΘΕΜΑ Α           (20 Μ) 

A1. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις που ακολουθούν με το 

γράμμα Σ αν αυτή είναι σωστή ή με το γράμμα Λ αν αυτή είναι λανθασμένη. 

1. Η διαδικασία μέσω της οποίας βρίσκουμε το ζητούμενο ονομάζεται διαδικασία 

επίλυσης του προβλήματος. 

2. Όλα τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. 

3. Η κατανόηση ενός προβλήματος δεν έχει σχέση με το επίπεδο γνώσης ή την αντίληψη 

του λύτη. 

4. Κάθε δομημένο πρόβλημα έχει αυτοματοποιημένη διαδικασία επίλυσης. 

5. Ο υπολογιστής είναι ταχύτερος μηχανισμός επεξεργασίας δεδομένων από τον 

άνθρωπο. 

6. Ένα πρόβλημα που δεν επιλύεται, δεν μπορεί να έχει σαφώς ορισμένα δεδομένα και 

ζητούμενα. 

7. Τα συστατικά μέρη που αποτελούν ένα πρόβλημα προσδιορίζουν τη δομή του. 

8. Η ορθότητα των δεδομένων διευκρινίζεται μετά την επίλυση του προβλήματος. 

9. Ένα πρόβλημα αναλύεται σε υποπροβλήματα και τα υποπροβλήματα μπορούν να 

αναλυθούν σε απλούστερα υποπροβλήματα. 

10. Η επίλυση ενός προβλήματος προηγείται της κατανόησης του. 

A2. Βάλτε στη σωστή σειρά τις παρακάτω ενέργειες:     (6 Μ) 

α. Πληροφορία. 

β. Επεξεργασία δεδομένων. 

γ. Δεδομένα. 

ΘΕΜΑ Β           (16 Μ) 

Β1. Να επιλέξετε για κάθε μία από τις παρακάτω φράσεις ή ερωτήσεις τα γράμματα (ένα ή 

περισσότερα) που οδηγούν σε σωστές προτάσεις ή απαντήσεις.: 

1. Ποιες από τις παρακάτω έννοιες ανήκουν σε κατηγορίες προβλημάτων 

Α. Επιλύσιμο Ε. Περατότητα 

Β. Ημιδομημένο ΣΤ. Αδόμητο 

Γ. Καθοριστικότητα Ζ. Άλυτο 

Δ. Ανοικτό Η. Βελτιστοποίησης 
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2. Ένα πρόβλημα χαρακτηρίζεται ανοικτό όταν: 

Α. Έχει βρεθεί η λύση του. 

Β. Έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να λυθεί. 

Γ. Δεν έχει βρεθεί η λύση του αλλά δεν έχει αποδειχθεί και η μη ύπαρξη λύσης του. 

Δ. Είναι επιστημονικό λυμένο πρόβλημα, αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε τη λύση του. 

3. Το πρόβλημα συμπλήρωσης του μηχανογραφικό δελτίου είναι: 

Α. Δομημένο πρόβλημα Γ. Αδόμητο πρόβλημα 

Β. Ημιδομημένο πρόβλημα Δ. Τίποτα από τα προηγούμενα 

4. Το πρόβλημα του οποίου η επίλυση προέρχεται από μία αυτοματοποιημένη 

διαδικασία καλείται: 

Α. Δομημένο Β. Αδόμητο 

Γ. Ημιδομημένο Δ. Επιστημονικό 

ΘΕΜΑ Γ           (9 Μ) 

Γ1. Ερώτηση Αντιστοίχησης 

Στήλη Α Στήλη Β 

α. Πρόβλημα απόφασης 

 

 

β. Πρόβλημα υπολογιστικό 

 

 

γ. Πρόβλημα βελτιστοποίησης 

1. Δίνεται ένας ακέραιος αριθμός Ν και ζητείται να 

βρεθεί πόσες διαφορετικές παραγοντοποιήσεις 

του Ν υπάρχουν. 

2. Δίνεται ένας ακέραιος αριθμός Ν και ζητείται 

ποια είναι η παραγοντοποίηση για το Ν με το 

μεγαλύτερο πλήθος παραγόντων. 

3. Δίνεται ένας ακέραιος αριθμός Ν και το 

πρόβλημα που τίθεται είναι αν ο αριθμός Ν 

είναι πρώτος. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Να δοθεί ο ορισμός της επεξεργασίας δεδομένων και της πληροφορίας.  (12 Μ) 

Δ2. Τι εννοούμε με τον όρο δομή προβλήματος;      (10 Μ) 

Δ3. Ποιοι είναι οι λόγοι που αναθέτεται η επίλυση ενός προβλήματος σε υπολογιστή; (12 Μ) 

Δ4. Ποιες είναι οι τρεις λειτουργίες που μπορεί να εκτελεί ο υπολογιστής;  (9 Μ) 

Δ5. Ποια είδη προβλημάτων διακρίνουμε με βάση τη δυνατότητα επίλυσης;  (6 Μ) 


