
Σελίδα 1 από 5 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (Δομές επανάληψης) 

Επιμέλεια: Τζιλιβάκης Αντώνης  

Όνοματεπώνυμο:…………………………………………………...................................................... 

Θέμα Α 

Α1. Να απαντήσετε με Σ ή Λ στα παρακάτω: 

1. Η συνθήκη συνέχειας σε μία δομή επανάληψης Όσο...επανάλαβε ή 

Αρχή_επανάληψης..Μέχρις_ότου, δεν μπορεί να ελέγχει δύο μεταβλητές. 

2. Ο τελεστής “και” αντιστοιχεί στη λογική πράξη της σύζευξης 

3. Η εντολή Για..από..μέχρι μπορεί να εκτελεστεί καμμία, μία ή περισσότερες φορές. 

4. Αν η συνθήκη συνέχειας σε μία εντολή επανάληψης Όσο είναι αρχικά ΨΕΥΔΗΣ η 

επανάληψη θα εκτελεστεί μία μόνο φορά. 

5. Η Όσο..επανάλαβε πρέπει να χρησιμοποιείται συχνότερα από τη Μέχρις_ότου. 

6. Ο τελεστής σύγκρισης ισότητας (=), έχει ως αποτέλεσμα μια λογική τιμή. 

7. Οι εντολές σε μια δομή επανάληψης Όσο...επανάλαβε μπορούν να εκτελούνται 

άπειρες φορές. 

8. Ο βρόγχος Για ι από -2 μέχρι -1 εκτελείται ακριβώς 2 φορές. 

9. Η εντολή Για..από..μέχρι δεν παραβιάζει ποτέ το κριτήριο της περατότητας. 

Μονάδες 9 

Α2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος: 

Διάβασε Ν 

Για ι από 1 μέχρι Ν 

 Διάβασε Α 

 Αρχή_επανάληψης 

  Αν Α = 2 τότε 

   Γράψε Α 

Αλλιως_αν Α=3  

   Γράψε Α-1 

Αλλιώς  

Γράψε Α+1 

  Τέλος_Αν 

  Α<-Α-1 

Μέχρις_ότου Α=0 
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Τέλος_επανάληψης 

1. Να το ξαναγράψετε χρησιμοποιώντας μόνο δόμες Όσο...επανάλαβε και την Εντολή Επίλεξε 

αντί για την Αν..Αλλιώς_αν. 

2. Τι πρόβλημα αντιμετωπίζει το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου; Αναγράψτε ένα παράδειγμα 

τιμής εισόδου που θα οδηγούσε σε προβληματική εκτέλεση του προγράμματος 

Μονάδες 10 

 

Α3. 

1. α. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των δομών Όσο..επανάλαβε και 

Άρχή_επανάληψης..Μέχρις_ότου; 

β. Ποιοι οι κανόνες χρήσης των εμφωλευμένων βρόχων; 

 

2.  Πόσες φορές επαναλαμβάνονται οι εντολές που βρίσκονται μέσα στις δομές 

επανάληψης; Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.  

α. 

Ι <-- 1 

Όσο ( Ι <= 100 Ή ΑΛΗΘΗΣ ) επανάλαβε 

         Ι <-- Ι + 1 

 Τέλος_επαναληψης 

 

β. 

      Ι <-- 1 

      Όσο ( Ι <= 100 ) επανάλαβε 

         Κ <-- Κ + 1 

      Τέλος_επαναληψης 

 

γ.   

Για ι από 9 μέχρι 9 

       Εμφάνισε ι 

Τέλος_επανάληψης 

 

 Μονάδες 11  

Α5. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:  

Για Χ από Α μέχρι Μ με_βήμα Β  

Εμφάνισε Χ  

Τέλος_επανάληψης  

Να γράψετε στο τετράδιό σας για καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις τις τιμές των 

Α, Μ, Β, έτσι ώστε το αντίστοιχο τμήμα αλγορίθμου να εμφανίζει όλους:  
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1. τους ακεραίους από 1 μέχρι και 100  

2. τους ακεραίους από 10 μέχρι και 200 σε φθίνουσα σειρά  

3. τους ακεραίους από -1 μέχρι και -200 σε αύξουσα σειρά  

4. τους άρτιους ακεραίους από 100 μέχρι και 200  

5. τους θετικούς ακεραίους που είναι μικρότεροι του 8128 και πολλαπλάσια του 13.  

Μονάδες 10 

Θέμα Β 

Β1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε μορφή διαγράμματος ροής: 

 

Να κατασκευάσετε ισοδύναμο τμήμα προγράμματος.  

Μονάδες 10 

Β2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: 

Π←80 

Τ←0 

Σ←20 

Α←ΨΕΥΔΗΣ 

Αρχή επανάληψης 

 Αν Π>=30 ΚΑΙ (ΟΧΙ Α) τότε 
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  Π←Π-Σ 

  Α←ΑΛΗΘΗΣ 

 Αλλιώς 

  Π←Π-2*Σ 

  Τ←(Π+Σ+9)^(1/2) 

 Τέλος_αν 

 Εμφάνισε Π,Τ,Σ 

Μεχρις_ότου Α=ΨΕΥΔΗΣ Ή Π<=0 

 

α)Ποιές έιναι όι τιμές των μεταβλητών Π,Τ,Σ που θα εμφανιστούν στην οθόνη με την 

εντολή Εμφάνισε Π,Τ,Σ;. Να δημιουργήσετε  πίνακα τιμών. 

Μονάδες 10 

 

Θέμα Γ 

Ένα πρατήριο υγρών καυσίμων διαθέτει έναν τύπο καυσίμου που αποθηκεύεται σε 

δεξαμενή χωρητικότητας 10.000 λίτρων. Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:  

Γ1. να διαβάζει την ποσότητα (σε λίτρα) του καυσίμου που υπάρχει αρχικά στη δεξαμενή 

μέχρι να δοθεί έγκυρη τιμή.  

Μονάδες 2  

Για κάθε όχημα που προσέρχεται στο πρατήριο:  

Γ2. να διαβάζει τον τύπο του οχήματος (“Β” για βυτιοφόρο όχημα που προμηθεύει το 

πρατήριο με καύσιμο και “E” για επιβατηγό όχημα που προμηθεύεται καύσιμο από το 

πρατήριο).  

Μονάδες 2  

Γ3. Αν το όχημα είναι βυτιοφόρο τότε να γεμίζει τη δεξαμενή μέχρι την πλήρωσή της. 

(μονάδες 3). Αν το όχημα είναι επιβατηγό τότε να διαβάζει την ποσότητα καυσίμου την 

οποία θέλει να προμηθευτεί (μονάδες 2) και, αν υπάρχει επάρκεια καυσίμου στη δεξαμενή, 

τότε το επιβατηγό όχημα να εφοδιάζεται με τη ζητούμενη ποσότητα καυσίμου, 

διαφορετικά το όχημα να μην εξυπηρετείται (μονάδες 3).  

Μονάδες 8 

Γ4. Η επαναληπτική διαδικασία να τερματίζεται, όταν αδειάσει η δεξαμενή του πρατηρίου ή 

όταν δεν εξυπηρετηθούν τρία διαδοχικά επιβατηγά οχήματα.  

Μονάδες 4  

Γ5. Στο τέλος το πρόγραμμα να εμφανίζει:  

α. τη μέση ποσότητα καυσίμου ανά επιβατηγό όχημα που εξυπηρετήθηκε  

β. τη συνολική ποσότητα καυσίμου με την οποία τα βυτιοφόρα ανεφοδίασαν τη δεξαμενή.  
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Μονάδες 4  

Σημειώσεις:  

• Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας για τον τύπο του οχήματος.  

• Θεωρήστε ότι στο πρατήριο προσέρχεται ένα τουλάχιστον επιβατηγό όχημα για το 

οποίο η ποσότητα καυσίμου στη δεξαμενή επαρκεί.  

 

Θέμα Δ 

Σε κάποιο σχολικό αγώνα, για το άθλημα «100 μέτρα» καταγράφεται για κάθε αθλητή η 

επίδοσή του σε δευτερόλεπτα. Τιμής ένεκεν, πρώτος αγωνίζεται ο περσινός πρωταθλητής. Η 

Επιτροπή του αγώνα διαχειρίζεται τα στοιχεία των αθλητών που αγωνίστηκαν. 

Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 

1.  Να ζητάει το ρεκόρ αγώνων και να το δέχεται, εφόσον είναι θετικό και μικρότερο    

των 30 δευτερολέπτων.               

Μονάδες 2 

2.  Να ζητάει τον συνολικό αριθμό των αγωνιζομένων και για κάθε αθλητή το όνομα και 

την επίδοσή του σε δευτερόλεπτα με τη σειρά που αγωνίστηκε.                                

Μονάδες 4 

3.    Να εμφανίζει το όνομα του αθλητή με τη χειρότερη επίδοση.      

Μονάδες 4  

4.   Να εμφανίζει τα ονόματα των αθλητών που κατέρριψαν το ρεκόρ αγώνων. Αν δεν 

υπάρχουν τέτοιοι αθλητές, να εμφανίζει το πλήθος των αθλητών που πλησίασαν το 

ρεκόρ αγώνων σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 5 δευτερολέπτων.  

Μονάδες 6 

5.  Να βρίσκει και να εμφανίζει τη θέση που κατέλαβε στην τελική κατάταξη ο περσινός 

πρωταθλητής.   

Μονάδες 4 

Σημείωση: Να θεωρήσετε ότι κάθε αθλητής έχει έγκυρη επίδοση και ότι όλες οι επιδόσεις 

των αθλητών που καταγράφονται είναι διαφορετικές μεταξύ τους. 

 

 

Καλή επιτυχία 


