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8. Επιλογή και επανάληψη
8.1 Εντολές Επιλογής
ΕΣΕΠ06-Θ1Β5
Η ιεραρχία των λογικών τελεστών είναι µικρότερη των αριθµητικών.
ΕΣ07-Θ1Γ5
Η σύγκριση λογικών δεδοµένων έχει έννοια µόνο στην περίπτωση του ίσου (=)
και του διάφορου (<>).
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ΕΣ01-Θ1Δ2
Να αναφέρετε τους τελεστές σύγκρισης.
ΕΠ02-Θ1Γ
Η τιµή Α της βαθµολογίας σε ένα θέµα µπορεί να πάρει τις τιµές από 0 µέχρι και 20. (
Το 0 και το 20 είναι επιτρεπτές τιµές).
Ποια από τις παρακάτω λογικές εκφράσεις ελέγχει αυτή τη συνθήκη ;
i. Α >= 0 ή Α <= 20
ii. Α >= 0 και Α <= 20
iii. Α >= 20 και Α <= 0
iv. Α >= 0 και Α <= 20

8.1.1 Εντολή ΑΝ
Να γράψεις τις εντολές για τα παρακάτω
Α. Αν η Βαθµολογία (ΒΑΘΜΟΣ) είναι µεγαλύτερη από τον Μέσο όρο (ΜΟ) τότε να
τυπώνει “Πολύ καλά”, αν είναι ίση ή µικρότερη του Μέσου όρου µέχρι και 2 µονάδες
να τυπώνει “Καλά” και όταν είναι µικρότερη του Μέσου όρου περισσότερο από 2
µονάδες να τυπώνει “Μέτρια”.
Β. Αν το τµήµα (ΤΜΗΜΑ) είναι Γ1 και η βαθµολογία (ΒΑΘΜΟΣ) είναι µεγαλύτερη από
15 τότε να τυπώνει το επώνυµο (ΕΠΩΝΥΜΟ).
Γ. Αν η απάντηση (ΑΠΑΝΤΗΣΗ) δεν είναι Ν ή ν ή Ο ή ο τότε να τυπώνει το µήνυµα
“Λάθος απάντηση…”.
Δ. Αν ο αριθµός Χ είναι αρνητικός ή το HM(X)=0 τότε να τυπώνεται το µήνυµα “Λάθος
δεδοµένα…”, αλλιώς να υπολογίζεται η παράσταση (Χ^2+5*Χ)/(Τ_Ρ(Χ)*ΗΜ(Χ)).
ΕΠ10-Α2
∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου σε φυσική γλώσσα :
“ Αν η βαθµολογία είναι µεγαλύτερη ή ίση του 17 και µικρότερη ή ίση του 20, να
εµφανίζεται «ΑΡΙΣΤΑ », αν η βαθµολογία είναι µεγαλύτερη ή ίση του 15 και
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µικρότερη του 17, να εµφανίζεται « ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ», αν η βαθµολογία είναι
µεγαλύτερη ή ίση του 13 και µικρότερη του 15, να εµφανίζεται «ΚΑΛΑ », αν η
βαθµολογία είναι µεγαλύτερη ή ίση του 10 και µικρότερη του 13, να εµφανίζεται
«ΜΕΤΡΙΑ», αν η βαθµολογία είναι µεγαλύτερη ή ίση του 0 και µικρότερη του 10, να
εµφανίζεται «ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ»” .
Να γραφεί το αντίστοιχο τµήµα προγράµµατος σε ΓΛΩΣΣΑ µε χρήση της εντολής ΑΝ ...
ΤΟΤΕ ... ΑΛΛΙΩΣ _ΑΝ ...
Σηµείωση: Η βαθµολογία είναι ακέραιος αριθµός από το 0 µέχρι και το 20.

8.1.2 Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ
ΗΜ08-Θ1Γ2
Στο παρακάτω τµήµα προγράµµατος να µετατρέψετε την αλγοριθµική δοµή της
πολλαπλής επιλογής σε ισοδύναµη αλγοριθµική δοµή ΕΠΙΛΕΞΕ.
ΓΡΑΨΕ “Δώσε αριθµό από 0 έως και 5”
ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
ΑΝ Χ=0 ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ “µηδέν”
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ (Χ=1) ή (Χ=3) ή (Χ=5) ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ “περιττός αριθµός”
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ (Χ=2) ή (Χ=4) ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ “άρτιος αριθµός”
ΑΛΛΙΩΣ
ΓΡΑΨΕ “έδωσες λάθος αριθµό”
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

8.2 Εντολές επανάληψης
ΕΠ05-Θ1Α
Η ΓΛΩΣΣΑ υποστηρίζει τρεις εντολές επανάληψης, την εντολή ΟΣΟ, την
εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ και την εντολή ΓΙΑ.

Σ

8.2.1 Εντολή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
ΕΣΕΠ05-Θ1Ε
Το παρακάτω τµήµα προγράµµατος να µετατραπεί σε ισοδύναµο, χρησιµοποιώντας
αποκλειστικά τη δοµή επανάληψης ΟΣΟ… ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.
S←0
ΓΙΑ Κ από 1 µέχρι 5
ΓΙΑ L από 1 µέχρι 7
S←S+1
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ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ S
ΕΣΕΠ04-Θ2
Δίνεται το ακόλουθο διάγραµµα ροής:

1. Να µετατρέψετε το παραπάνω διάγραµµα ροής σε πρόγραµµα που να περιλαµβάνει:
α. Τµήµα δηλώσεων.
β. Κύριο µέρος.
2. Να γράψετε τον πίνακα τιµών των µεταβλητών Α, Β και S, αν ως αρχικές τιµές
δοθούν Α=15 και Β=20.

8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ
ΕΣ10-Θ3
Σε ΚΤΕΟ της χώρας το 2010 προσέρχονται οχήµατα για έλεγχο. Τα οχήµατα είναι τριών
κατηγοριών ΦΟΡΤΗΓΟ, ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ , ∆ΙΚΥΚΛΟ και πληρώνουν 60€, 40 € και
20€ αντίστοιχα . Ένα όχηµα χαρακτηρίζεται ως προς την προσέλευσή του
“ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ” ή “ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ ”. Τα οχήµατα που προσέρχονται
εκπρόθεσµα επιβαρύνονται µε πρόστιµο 15,80€.
Να αναπτύξετε πρόγραµµα σε “ΓΛΩΣΣΑ” το οποίο:
Γ 1. Περιλαµβάνει τµήµα δηλώσεων µεταβλητών .
Γ 2. Για κάθε όχηµα το οποίο προσέρχεται στο ΚΤΕΟ για έλεγχο
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α.διαβάζει την κατηγορία του, το έτος της πρώτης κυκλοφορίας και τον τύπο
προσέλευσης χωρίς κανένα έλεγχο εγκυρότητας.
βυπολογίζει και εµφανίζει, µε βάση την κατηγορία του και την εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη
προσέλευσή του , το ποσό πληρωµής.
Η διαδικασία εισαγωγής δεδοµένων τερµατίζει όταν δοθεί η τιµή “Τ” σαν κατηγορία
οχήµατος .
Γ3. Εµφανίζει το πλήθος των φορτηγών που προσήλθαν στο ΚΤΕΟ.
Γ 4. Εµφανίζει την κατηγορία του παλαιότερου οχήµατος .
Γ 5. Εµφανίζει το συνολικό ποσό προστίµου.

8.2.3 Εντολή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ
ΕΠ06-Θ1Α5
Όταν ένας βρόχος είναι εµφωλευµένος σε άλλο, ο βρόχος που ξεκινάει
τελευταίος πρέπει να ολοκληρώνεται πρώτος.
ΕΣ06-Θ1Γ4
Η είσοδος σε κάθε βρόχο επανάληψης υποχρεωτικά γίνεται από την αρχή του.
ΕΣΕΠ06-Θ1Β1
Δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί η ίδια µεταβλητή ως µετρητής δύο ή
περισσότερων βρόχων που ο ένας βρίσκεται στο εσωτερικό του άλλου.
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ΕΣ07-Θ1Α3
Να γράψετε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται στη χρήση των εµφωλευµένων
βρόχων.
ΕΠ08-Θ2Α
Δίνεται το παρακάτω πρόγραµµα σε «ΓΛΩΣΣΑ»
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ-ΠΡΩΤΟΣ
2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
3. ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, i
4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΜΗΝΥΜΑ
5. ΑΡΧΗ
6. ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
7. ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
8. ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ>0
9. C ← 0
10. ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Χ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
11. AN (Χ MOD i) = 0 TOTE
12. C ← C + 1
13. ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
14. ΤΕΛΟΣ_ΓΙΑ
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15. ΑΝ C=2 TOTE
16. MHNYMA ‘EINAI ΠΡΩΤΟΣ’
17. ΑΛΛΙΩΣ
18. ΜΗΝΥΜΑ ‘ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΣ’
19. ΤΕΛΟΣ
20. ΓΡΑΨΕ ΜΗΝΥΜΑ
21. ΤΕΛΟΣ_ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της γραµµής του προγράµµατος, στην οποία
εντοπίζετε συντακτικό λάθος και να περιγράψετε το λάθος αυτό.
(Διευκρινίζεται ότι οι γραµµές του προγράµµατος στις οποίες υπάρχει συντακτικό λάθος
είναι περισσότερες από µία.)
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