
Κριτήριο Αξιολόγησης: Βασικές έννοιες αλγόριθμου - Δομή Ακολουθίας 

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

Κριτήριο Αξιολόγησης στις βασικές έννοιες αλγόριθμου και στη δομή ακολουθίας 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να γράψετε τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή ή τη λέξη 

Λάθος, αν είναι λανθασμένη. Μ 10 

1. Η πράξη 3456278678 mod 2 έχει αποτέλεσμα 1. 

2. Με την εντολή εκχώρησης Χ ← Υ, μεταβάλλεται η τιμή της μεταβλητής Χ. 

3. Για να αναπαρασταθούν τα δεδομένα και τα αποτελέσματα σε έναν αλγόριθμο, 

χρησιμοποιούνται μόνο σταθερές. 

4. Η εκτέλεση μίας πράξης στο διάγραμμα ροής συμβολίζεται με το σχήμα της έλλειψης. 

5. Η αριθμητική πράξη div έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από την αριθμητική πράξη *. 

Α2. Ποιοι είναι οι τρόποι αναπαράστασης ενός αλγορίθμου; Μ 10 

Α3. Ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί κάθε αλγόριθμος; Να αναπτύξετε τρία από 

αυτά τα κριτήρια. Μ 14 

Α4. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Μ 6 

1. Ποια από τις παρακάτω εντολές εκχώρησης αποδίδει σωστά το αποτέλεσμα της 

παράστασης x = 
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Α. ( ) ( ) ( ) )1x/(4x34x2/1x3x ++∗−+∗−∗←  

Β. ( ) ( ) )1x/(4x34x2/1x3x ++∗−+∗−∗←  

Γ. ( ) ( ) ( ) )1x/(4x34x2/1x3x ++−+−←  

Δ. ( ) ( ) ( ) 1x/4x34x2/1x3x ++∗−+∗−∗←  

2. Ποια από τις παρακάτω εντολές εκχώρησης είναι λάθος; 

Α. Υ ← 3 * Χ Β. Υ ← Υ + (Υ - 3) 

Γ. Υ + 1 ← Υ Δ. Υ ← Υ + 3 

3. Η τιμή ΨΕΥΔΗΣ θα πρέπει να εκχωρηθεί σε μία μεταβλητή 

Α. Αριθμητικού τύπου Β. Λογικού τύπου 

Γ. Αλφαριθμητικού τύπου Δ. Σταθερού τύπου 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγόριθμου στο οποίο έχουν αριθμηθεί οι γραμμές 

1. Α ← 5 

2. Β ← Α mod 3 

3. Χ ← Α div Β - 2^2 

4. Α ← (B - X) * 2 

5. Β ← Α / 2 + Β 

6. Υ ← Α + 2 * Β - 10 

7. Εκτύπωσε Α, Β, Χ, Υ 

Επίσης δίνεται το ακόλουθο υπόδειγμα πίνακα τιμών 

αριθμός γραμμής έξοδος Α Β Χ Υ 

      

Στη στήλη με τίτλο «αριθμός γραμμής» καταγράφεται ο αριθμός γραμμής της εντολής που 

εκτελείται. Στη στήλη με τίτλο «έξοδος» καταγράφεται η τιμή εξόδου, εφόσον η εντολή που 

εκτελείται είναι εντολή εξόδου. Στη συνέχεια του πίνακα υπάρχει μια στήλη για κάθε 

μεταβλητή του αλγόριθμου. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να τον 

συμπληρώσετε εκτελώντας τις εντολές του τμήματος αλγόριθμου ως εξής: 

Για κάθε εντολή που εκτελείται να γράψετε σε νέα γραμμή του πίνακα τον αριθμό της 

γραμμής της και το αποτέλεσμά της στην αντίστοιχη στήλη. Μ 8 
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Β2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγόριθμου 

Άνθρωπος ← "Μαρία" 

Γυναίκα ← "Μαίρη" 

Γυναίκα ← Άνθρωπος 

Μαίρη ← Γυναίκα 

Εκτύπωσε Άνθρωπος, Γυναίκα, Μαίρη 

Ποιες είναι οι τιμές των μεταβλητών Άνθρωπος, Γυναίκα, και Μαίρη που θα 

εκτυπωθούν; Μ 6 

Β3. Να γράψετε τον αλγόριθμο που αντιστοιχεί στο διάγραμμα ροής που ακολουθεί: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ 6 

ΘΕΜΑ Γ 

Ένα ανταλλακτήριο συναλλάγματος έχει τοποθετήσει ένα μηχάνημα το οποίο κάνει μετατροπές 

από δολάρια Καναδά σε ευρώ. Θέλετε να μετατρέψετε το συνάλλαγμα των δολαρίων Καναδά 

που διαθέτετε σε ευρώ. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος με δεδομένη την ισοτιμία δολαρίου 

Καναδά και ευρώ: 

Γ1. θα εκτυπώνει το μήνυμα: "Δώστε το ποσό των δολαρίων Καναδά που διαθέτετε". Μ 3 

Γ2. Θα διαβάζει το ποσό των δολαρίων Καναδά που διαθέτετε. Μ 3 

Γ3. Θα εκτυπώνει το τελικό ποσό που θα λάβετε σε ευρώ λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε 

μετατροπή το ανταλλακτήριο λαμβάνει προμήθεια 2% επί του τελικού ποσού. Μ 14 

ΘΕΜΑ Δ 

Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος: 

Δ1. θα διαβάζει έναν θετικό τριψήφιο ακέραιο αριθμό. Μ 2 

Δ2. Θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το άθροισμα των ψηφίων του. Μ 5 

Δ3. Θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το 10% του αριθμού που διαβάστηκε. Μ 3 

Δ4. Θα εκτυπώνει το δεύτερο ψηφίο του μισού του αρχικού αριθμού που διαβάστηκε. Μ 5 

Δ5. Θα εκτυπώνει το δεκαδικό ψηφίο που προκύπτει από τον μισό του αρχικού αριθμού. Μ 5 

Ποσό ← Ποσότητα * Τιμή  

Διάβασε Ποσότητα 

Εκτύπωσε "Το ποσό που πρέπει να δώσετε είναι:", Ποσό 

Διάβασε Τιμή 

Αρχή 

Τέλος 


