
Οδηγίες εξετάσεων ΑΕΠΠ 2017 
 Από το βιβλίο «Παράρτημα Α – Οδηγίες μελέτης μαθητή» 

Σελ. 9 (παραδείγματα 1, 2, 3) 
Σελ 11 (παράδειγμα 1) 
Σελ 12 (παράδειγμα) 
Σελ 13-14 (παραδείγματα 1, 3) 
Σελ 19-20 (παραδείγματα 1, 2) 
Σελ 47 (θεωρία) 
Σελ 50-51 (παράδειγμα 1) 
Σελ 53 (παραδείγματα 3) 

 
Άσκηση 1η : Να γραφεί πρόγραμμα, το οποίο θα διαβάζει τρεις αριθμούς και θα 
υπολογίζει και  εμφανίζει: 

a. Τον μέσο όρο τους 
b. Τον μεγαλύτερό τους 

Απάντηση  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άσκηση_1 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: α, β, γ, μο, max 
ΑΡΧΗ 
  ΔΙΑΒΑΣΕ α, β, γ 
  μο <- (α + β + γ)/3 
  ΓΡΑΨΕ μο 
  max <- α 
  ΑΝ β > max ΤΟΤΕ 
    max <- β 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΑΝ γ > max ΤΟΤΕ 
    max <- γ 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΓΡΑΨΕ max 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άσκηση_1 
 



Άσκηση 2η : Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολογίζονται οι 
βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μαθήματα, είναι 0 − 20 και λεκτικώς 
προσδιορίζεται με τους χαρακτηρισμούς: 

a. Κακώς [0 , 5] 
b. Ανεπαρκώς (5 , 9.5) 
c. Σχεδόν καλώς [9,5 – 13] 
d. Καλώς (13 , 16] 
e. Λίαν καλώς (16 – 18] 
f. Άριστα (18 – 20] 

Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει τον τελικό βαθμό και θα υπολογίζει 
και  εμφανίζει το χαρακτηρισμό 

Απάντηση  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άσκηση_2 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: β 
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: χ 
ΑΡΧΗ 
  ΔΙΑΒΑΣΕ β 
  ΑΝ β >= 0 ΚΑΙ β < 5 ΤΟΤΕ 
    χ <- "Κακώς" 
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ β < 9.5 ΤΟΤΕ 
    χ <- "Ανεπαρκώς" 
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ β <= 13 ΤΟΤΕ 
    χ <- "Σχεδόν καλώς" 
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ β <= 16 ΤΟΤΕ 
    χ <- "Καλώς" 
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ β <= 18 ΤΟΤΕ 
    χ <- "Λίαν καλώς" 
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ β <= 20 ΤΟΤΕ 
    χ <- "Άριστα" 
  ΑΛΛΙΩΣ 
    χ <- "Λάθος δεδομένα" 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΓΡΑΨΕ χ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άσκηση_2  



Άσκηση 3η 
Για την έκδοση αποτελεσμάτων ακολουθούμε την διαδικασία: 

a. Εισάγουμε τους βαθμούς (έστω) 10 μαθημάτων 
b. Υπολογίζουμε το μέσο όρο τους, που είναι ο τελικός βαθμός 
c. Αν ο τελικός βαθμός είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 9.5 εμφανίζεται το 

μήνυμα «Προάγεται», ενώ αν είναι μικρότερος του 9.5 «Απορρίπτεται» 
d. Επίσης αν ο τελικός βαθμός είναι μεγαλύτερος του 18 εμφανίζεται το 

μήνυμα «Άριστα» 
Να γίνει πρόγραμμα για την παραπάνω διαδικασία. 
Απάντηση  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άσκηση_3 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: κ 
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Σ, ΤΒ, Β[10]  
ΑΡΧΗ 
  Σ <- 0 
  ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 
    ΔΙΑΒΑΣΕ Β[κ]  
    Σ <- Σ + Β[κ]  
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΤΒ <- Σ/10 
  ΑΝ ΤΒ >= 9.5 ΤΟΤΕ 
    ΓΡΑΨΕ "Προάγεται" 
  ΑΛΛΙΩΣ 
    ΓΡΑΨΕ "Απορρίπτεται" 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΑΝ ΤΒ > 18 ΤΟΤΕ 
    ΓΡΑΨΕ "Άριστα" 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άσκηση_3 


