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Μίλτος Στάµος

ΘΕΜΑ Α
A1. Χαρακτηρίστε µε τη λέξη Σωστή αν είναι σωστή ή µε τη λέξη Λάθος αν
είναι λανθασµένη τις παρακάτω προτάσεις:
1. Η εντολή Κ ← Ν + 3 αυξάνει την τιµή της µεταβλητής Κ κατά 3.
2. Η συνάρτηση Α_M(χ) επιστρέφει το ακέραιο µέρος του χ.

3. Δεν µπορούµε να έχουµε σηµεία στίξης στο όνοµα ενός αλγορίθµου.
4. Η εντολή εµφάνισε ακολουθείται πάντα από διπλά εισαγωγικά
5.
6.
7.
8.
9.

Η εντολή Μ + 1 ← Μ αυξάνει την τιµή της µεταβλητής Μ κατά 1.
Μια λογική συνθήκη αποτιµάται ΑΛΗΘΗΣ και ΨΕΥΔΗΣ κάθε φορά.
Ο λογικός τελεστής Ἠ είναι η σύζευξη.
Ένα µη επιλύσιµο πρόβληµα είναι και αδόµητο.
Τα προβλήµατα σύµφωνα µε το είδος επίλυσης χωρίζονται σε επιλύσιµα,
άλυτα και ανοιχτά.
10. Το ελεύθερο κείµενο δεν πληρεί το κριτήριο της αποτελεσµατικότητας.
Μονάδες 10
Α2. Να γράψετε και να αναλύσετε τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί ένας
αλγόριθµος.
Μονάδες 5

Α3. Να γράψετε τις παρακάτω εξισώσεις σε µορφή κατανοητή από τον
υπολογιστή.
1.
2.
3.
4.
5.

F(x) = Y + X2
|z + 8|
ηµ(χ) + ex
√z
logx

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β
Β1. Πιο από τα κριτήρια δεν πληρεί ο παρακάτω αλγόριθµος
Εµφάνισε ”Δώσε τιµή για το ε"
Διάβασε ε
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Ζ ← 15 / 7 – ε
Εµφάνισε Ζ
Μονάδες 5

Β2. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα µε τα αντίστοιχα λογικά
αποτελέσµατα.

Α

Β

Α
Α
Ψ
Ψ

Ψ
Α
Ψ
Α

(Α Ἠ Β) ΚΑΙ (
Α ΚΑΙ Α)

ΟΧΙ ( (Α Η Β)
ΚΑΙ Β)

ΟΧΙ (Α Η Β)

Μονάδες 12

Β3. Να υπολογίσετε τις τιµές των παρακάτω αριθµητικών παραστάσεων.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(5 + 6 / 2) MOD 4
(3 * 4) /6
6 - 8 * 9 + 12
(7 / 3.5 - 4) / 2
(21 + 4 * 2 / 4) + 4
4 MOD 7
Μονάδες 18

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Να γράψετε στο τετράδιο σας το διάγραµµα ροής που αντιστοιχεί στον

παρακάτω κώδικα.

Αλγόριθµος ΘέµαΓ1
Εµφάνισε “Δώσε την κατηγορία του σπιτιού σου”
Διάβασε κατ_σπιτ
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Αν κατ_σπιτ = “Α” τότε
επίδοµα ← 100
Τέλος_αν
Αν κατ_σπιτ = “Β” τότε
επίδοµα ← 50
Τέλος_αν
Εµφάνισε “Το επίδοµα που θα πάρεις είναι “, επίδοµα
Αν επίδοµα <= 100 τότε
Εµφάνισε “Τα χρήµατα που θα πάρεις είναι λίγα”
Αλλιώς_αν επίδοµα <= 200 τότε
Εµφάνισε “Τα χρήµατα που θα πάρεις είναι αρκετά”
Αλλιώς
Εµφάνισε “Τα χρήµατα που θα πάρεις είναι πολλά”
Τέλος_αν
Τέλος ΘέµαΓ1
Μονάδες 10

Γ2. Τι θα εµφανίσει στην οθόνη ο παρακάτω αλγόριθµος µετά την
εκτέλεση όλων των εντολών του.
Αλγόριθµος Θέµα_Γ2
Β←2
Ν←4
Ζ←8
Χ ← Ζ + N + 10
M←5
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F←9
Εµφάνισε F,M,X
Τέλος Θέµα_Γ2
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Δ
Ο ∆είκτης Μάζας του ανθρώπινου Σώµατος (∆ΜΣ) υπολογίζεται από το
βάρος (Β) σε χλγ. και το ύψος (Υ) σε µέτρα µε τον τύπο ∆ΜΣ=Β/Υ2. Ο
ανωτέρω τύπος ισχύει για άτοµα άνω των 18 ετών. Το άτοµο ανάλογα µε την
τιµή του ∆ΜΣ υπολογζεται σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:

∆ΜΣ<18,5

"αδύνατο άτοµο"

18,5≤∆ΜΣ<25

"κανονικό άτοµο"

25≤∆ΜΣ<30

"βαρύ άτοµο"

30≤∆ΜΣ

"υπέρβαρο άτοµο"

Να γράψετε πρόγραµµα το οποίο:
α. να διαβάζει την ηλικία, το βάρος και το ύψος του ατόµου
Μονάδες 3
β. εάν η ηλικία είναι µεγαλύτερη των 18 ετών, τότε
1.

να υπολογίζει το ∆ΜΣ
Μονάδες 5

2. να ελέγχει την τιµή του ∆ΜΣ από τον ανωτέρω πίνακα και να
εµφανίζει τον αντίστοιχο χαρακτηρισµό
Μονάδες 10
γ. εάν η ηλικία είναι µικρότερη ή ίση των 18 ετών, τότε να εµφανίζει το
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µήνυµα "δεν ισχύει ο δείκτης ∆ΜΣ".
Μονάδες 2
Παρατήρηση: Θεωρήστε ότι το βάρος, το ύψος και η ηλικία είναι θετικοί
αριθµοί.
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