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Κριτήριο Αξιολόγησης στη Δομή Επιλογής 

ΘΕΜΑ A 

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

Λάθος, αν είναι λανθασμένη. Μ 5 

1. Η δομή επιλογής περιλαμβάνει τον έλεγχο συνθήκης που μπορεί να λάβει δύο τιμές 

(Αληθής ή Ψευδής). 

2. Δεν είναι απαραίτητη η δεσμευμένη λέξη Τέλος_αν στη σύνθετη δομή επιλογής. 

3. Στη δομή επιλογής μια εντολή μπορεί να εκτελεστεί πολλές φορές. 

4. Μέσα σε μία εμφωλευμένη δομή μπορεί να υπάρχει μία σύνθετη δομή επιλογής. 

5. Στη δομή πολλαπλής επιλογής μια ομάδα εντολών εκτελείται όταν η λογική συνθήκη είναι 

αληθής. 

A2. Να γράψετε τη σύνταξη της απλής επιλογής σε ψευδογλώσσα και σε διάγραμμα ροής και να 

περιγράψετε τη λειτουργία της. Μ 10 

A3. Ποια είναι η διαφορά της εντολής Αν...τότε...αλλιώς και της Αν...τότε...αλλιώς_αν; Μ 10 

A4. Να γράψετε τις ακόλουθες σύνθετες λογικές εκφράσεις με τη χρήση του λογικού τελεστή ή.Μ 10 

1. Α ≥ 3 και Β < 4 

2. Α ≠ 3 και Β = 4 

A5. Να εξετάσετε αν ισχύει ότι (Α ή Β) = (όχι (Α) και όχι (Β)). Μ 5 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου, στο οποίο έχουν αριθμηθεί οι γραμμές: Μ 12 

1. D ← Α + Β 

2. C ← 2 * D 

3. Αν A ≤ B τότε 

4. Αν B * B < D τότε 

5. C ← D * A - B 

6. αλλιώς 

7. D ← B * A - D 

8. C ← A mod B - D 

9. Τέλος_αν 

10. Τέλος_αν 

11. Εκτύπωσε Α, Β, C, D 

Επίσης δίνεται το ακόλουθο υπόδειγμα πίνακα τιμών: 

Αριθμός γραμμής  Α Β D C A ≤ B B * B < D 

 1 2     

… ... ... ... ... ... ... 

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

εκτελείται. Στις στήλες που περιλαμβάνουν στον τίτλο κάποια συνθήκη καταγράφεται η 

λογική τιμή ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ, εφόσον η εντολή που εκτελείται περιλαμβάνει συνθήκη. Στη 

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

εντολή εξόδου. Στη συνέχεια του πίνακα υπάρχει μία 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. 



Κριτήριο Αξιολόγησης: Δομή Επιλογής 

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

2 

Β2. Να γράψετε το τμήμα αλγορίθμου που αντιστοιχεί στο τμήμα του διαγράμματος ροής που 

ακολουθεί: Μ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Μία σχολή οδηγών προσφέρει στους πελάτες τα ακόλουθα: Οι δύο πρώτες ώρες μαθήματος είναι 

δωρεάν, ενώ από τις τρεις μέχρι και τις είκοσι ώρες κοστίζει € 25 η ώρα. Αν όμως ο πελάτης κάνει 

πάνω από είκοσι ώρες, τότε για κάθε επιπλέον ώρα άνω των είκοσι πληρώνει € 20. Τέλος, αν το 

συνολικό κόστος για τον πελάτη υπερβαίνει τα € 800, τότε η σχολή κάνει 3% έκπτωση στον 

πελάτη. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος: 

Γ1. θα διαβάζει τις ώρες μαθημάτων ενός πελάτη, Μ 3 

Γ2. θα υπολογίζει το συνολικό κόστος των μαθημάτων, Μ 14 

Γ3. θα εκτυπώνει το μήνυμα "ΚΟΣΤΟΣ" και το συνολικό κόστος. Μ 3 

ΘΕΜΑ Δ 

Για την πραγματοποίηση μίας φιλανθρωπικής εκδήλωσης η φιλανθρωπική οργάνωση Α θέλει να 

ενοικιάσει μία αίθουσα αντί του ποσού των € 1000. Η φιλανθρωπική οργάνωση έχει τρεις 

χορηγίες. Να αναπτύξετε αλγόριθμο οποίος: 

Δ1. Με δεδομένα τα ποσά των τριών χορηγιών θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το ποσό της 

μεγαλύτερης χορηγίας. Μ 6 

Δ2. Στη συνέχεια θα ελέγχει αν η χορηγία αυτή μπορεί να καλύψει το κόστος της ενοικίασης της 

αίθουσας. Αν το καλύπτει θα εκτυπώνει το μήνυμα "Μέγας Χορηγός". Αν η μεγαλύτερη 

χορηγία δεν μπορεί να καλύψει το κόστος ενοικίασης, θα ελέγχει αν μπορούν να το 

καλύψουν και οι τρεις μαζί. Αν μπορούν, θα εκτυπώνει το μήνυμα "Η ενοικίαση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί", αλλιώς θα εκτυπώνει το μήνυμα "Η εκδήλωση δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σε αυτή την αίθουσα" και το ποσό που απαιτείται επιπλέον για να 

καλυφθεί το κόστος της ενοικίασης. Μ 14 

Διάβασε Α, Β 

Α > 10 
Αληθής 

Β ≤ 30 

Εκτύπωσε Β * Β Εκτύπωσε Α * Α 

Ψευδής Αληθής 

Ψευδής 


