
 

7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ  

ΘΕΜΑ 1ο 

1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: 

άθροισμα ← 0 

πλήθος ← 0 
ΔΙΑΒΑΣΕ αριθμός 
ΟΣΟ αριθμός <> −99 Ή πλήθος < 100 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
  ΕΜΦΑΝΙΣΕ αριθμός 

  πλήθος ← πλήθος + 1 

  άθροισμα ← άθροισμα + αριθμός 
  ΔΙΑΒΑΣΕ αριθμός 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΜΟ ← άθροισμα / πλήθος 
ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΜΟ 
 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 

και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη και 

να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

1. Μπορούμε να μετατρέψουμε την παραπάνω επαναληπτική διαδικασία ώστε να 
χρησιμοποιεί τη δομή ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙ αντί της ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ. 
2. Αν χρησιμοποιούσαμε τη δομή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ…ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ αντί της 
ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ, τότε η συνθήκη τερματισμού της επανάληψης θα ήταν: 
αριθμός = −99 Ή πλήθος >= 100.  
3. Στη συνθήκη της επανάληψης το 100 είναι τιμή τερματισμού(φρουρός). 
4. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο αριθμός -99 προστίθεται στο άθροισμα. 

5. Η εντολή ΜΟ ← άθροισμα / πλήθος του παραπάνω τμήματος αλγορίθμου μπορεί να 
παραβιάσει το κριτήριο της καθοριστικότητας. 

(Μονάδες 15)                                     

2. Δίνονται το παρακάτω αριθμημένο σύνολο εντολών ενός αλγορίθμου που φιλοδοξεί να 
υπολογίσει και να εμφανίσει το μέσο όρο  της βαθμολογίας 25 μαθητών μιας τάξης. 

 
1. Σ1 
2. ΔΙΑΒΑΣΕ ΒΑΘΜΟ 
3. ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 25 
4. ΣΣ+ΒΑΘΜΟΣ 
5. ΤΕΛΟΣΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
6. ΜΟΣ/25 
7. ΕΜΦΑΝΙΣΕ "ΜΟ" 
 

Γράψτε τον αριθμό (1-7) και το λάθος αν υπάρχει εκεί. Ξαναγράψτε από την αρχή σωστά 
το σύνολο εντολών.                                                                                    (Μονάδες 05) 

 

3. Να ξαναγράψετε το παρακάτω σύνολο εντολών με ισοδύναμο αντικαθιστώντας: 
  α) την πρώτη Για..από..μέχρι με Όσο..επανάλαβε 
  β) τη δεύτερη Για..από..μέχρι με Μέχρις_ότου 
  γ) την Αν..τότε..αλλιώς_αν με εντολές Αν..τότε            (Μονάδες 15) 
 



 
 
      Για κ από 1 μέχρι 50 
          Για μ από 62 μέχρι 35 με_βήμα -3 
               Αν κ+μ > 50 τότε 
                           Εμφάνισε κ-μ                      
               αλλιώς_αν κ+μ > 45 τότε 
                          Εμφάνισε  μ^λ+κ                    
               αλλιώς 
                     Εμφάνισε 2*κ+μ 
               Τέλος_αν 
          Τέλος_επανάληψης 
      Τέλος_επανάληψης 

 

4. Στο τμήμα αλγορίθμου που ακολουθεί: 
 
        Χ ← 50 
        ΟΣΟ Χ > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
            ΓΙΑ Υ ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 6 ΜΕ_ΒΗΜΑ 2 
                  Χ ← Χ - 10 
            ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
            ΕΜΦΑΝΙΣΕ Χ 
        ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 
1. Πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή ΕΜΦΑΝΙΣΕ Χ;  
2. Πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή εκχώρησης Χ ← Χ - 10;  
3. Ποιες είναι οι διαδοχικές τιμές των μεταβλητών Χ και Υ σε όλες τις επαναλήψεις;  

          (Μονάδες 15) 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ1ο 

1.  1-Λ Δεν γνωρίζω το πλήθος των επαναλήψεων 

 2-Λ.Η συνθήκη θα ήταν αριθμός = −99 ΚΑΙ πλήθος >= 100 

 3-Λ Το 100 από μόνο του δεν τερματίζει την συνθήκη επανάληψης αλλά πρέπει 

συγχρόνως και αριθμός να πάρει την τιμή 99. 

4-Σ Όταν το πλήθος είναι μικρότερο του 100 και ο αριθμός πάρει την τιμή 99. 

5-Λ. Γιατί η επανάληψη θα γίνει το λιγότερο 100 φορές. 

 

2.   Σ0 
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 25 
   ΔΙΑΒΑΣΕ ΒΑΘΜΟΣ 

  ΣΣ+ΒΑΘΜΟΣ 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΜΟΣ/25 

  ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΜΟ 
 
 
 
 



 
3. κ← 1 

Οσο κ<=50 επανάλαβε 
 Αρχή_επανάληψης 
  μ←  62 
  Αν κ+μ > 50 τότε 
                           Εμφάνισε κ-μ    
                   Τέλος_αν 
               Αν κ+μ > 45 ΚΑΙ κ+μ <= 50 τότε 
                          Εμφάνισε  μ^λ+κ 
  Τέλος_αν                 
               Αν κ+μ <= 45 τότε 
                      Εμφάνισε 2*κ+μ 
                    Τέλος_αν 
  μ←  μ-3 
 Μέχρις_ότου μ<35 
 κ← κ+1 
Τέλος_επανάληψης 

4. Το ΕΜΦΑΝΙΣΕ Χ θα εκτελεστεί 2 φορές 
Η εντολή εκχώρησης Χ ←  Χ - 10 θα εκτελεστεί 6 φορές. 

 
  

 Χ Υ ΕΜΦΑΝΙΣΕ Χ 

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ  50   

1η  εξωτερική επανάληψη    

           1η εσωτερική επανάληψη  2  

 40   

           2η εσωτερική επανάληψη  4  

 30   

           3η εσωτερική επανάληψη  6  

 20   

           4η εσωτερική επανάληψη  8  

 Δεν εκτελείται 20 

2η  εξωτερική επανάληψη    

           1η εσωτερική επανάληψη  2  

 10   

           2η εσωτερική επανάληψη  4  

 0   

           3η εσωτερική επανάληψη  6  

 -10   

           4η εσωτερική επανάληψη  8  

 Δεν εκτελείται -10 

 

 

 

 

 

 

 



Θέμα  2ο  

Σε ένα σχολείο οι μαθητές αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν έρανο για το «Χαμόγελο του 

Παιδιού». Τύπωσαν λοιπόν 1000 ημερολόγια, τα οποία θα τα πουλούν τουλάχιστον προς 5€ το 

καθένα. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος: 

1.  Θα διαβάζει επαναληπτικά το όνομα, τον αριθμό ημερολογίων και τα χρήματα που δίνει κάθε 

υποψήφιος αγοραστής. Για να πραγματοποιηθεί επιτυχώς μια αγορά πρέπει να ισχύουν οι 

παρακάτω κανόνες: 

a. Κάθε ενδιαφερόμενος αγοραστής  μπορεί να αγοράσει όσα ημερολόγια θέλει (θετικός 
αριθμός), αρκεί αυτά να είναι διαθέσιμα. 

b. Κάθε ενδιαφερόμενος αγοραστής  μπορεί να δώσει όσα χρήματα επιθυμεί, αρκεί να μην 
είναι λιγότερα από το συνολικό κόστος  των ημερολογίων που αγοράζει, σύμφωνα με την 
τιμή πώλησης που όρισαν οι μαθητές.  

c. Σε περίπτωση που ένα από τα δύο παραπάνω δεν ισχύει η εισαγωγή των δεδομένων να 
επαναλαμβάνεται και για τα δύο. 

(Μονάδες 10) 

2.  Η διεξαγωγή του εράνου σταματά όταν πουληθούν όλα τα ημερολόγια ή όταν συγκεντρωθούν 

τουλάχιστον 10.000€  ή  όταν εισαχθεί ως όνομα η λέξη ΤΕΛΟΣ. 

(Μονάδες 10) 
Αλγόριθμος  Θέμα2 
ΠΛΗΘΟΣ ← 0 
ΠΟΣΟ← 0 
MAX← 0 
ΣΠ← 0 
Π← 0 
Αρχή_Επανάληψης 
 Διάβασε ΟΝΟΜΑ 
 Αρχή_Επανάληψης 
  Διάβασε ΑΡΙΘΜΟΣ_ΗΜ,ΧΡ 
 Μέχρις_ότου ΑΡΙΘΜΟΣ_ΗΜ>0 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ_ΗΜ<=1000-ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΧΡ>=5*ΑΡΙΘΜΟΣ_ΗΜ 
 ΠΛΗΘΟΣ← ΠΛΗΘΟΣ+ΑΡΙΘΜΟΣ_ΗΜ 
 ΠΟΣΟ← ΠΟΣΟ+ΧΡ 
 ΧΡ_ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ← ΧΡ/ΑΡΙΘΜΟΣ_ΗΜ 
 Αν  ΧΡ_ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ > ΜΑΧ  τότε 
  ΜΑΧ← ΧΡ_ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ 
  ΜΑΧΟΝΟΜΑ← ΟΝΟΜΑ 
 Τέλος_αν 
 Αν ΑΡΙΘΜΟΣ_ΗΜ=1 τότε 
  Π← Π+1 
 Τέλος_αν 
 ΣΠ← ΣΠ+1 
Μέχρις_ότου ΠΛΗΘΟΣ=1000  Ή  ΠΟΣΟ>=10000  Ή ΟΝΟΜΑ="ΤΕΛΟΣ"  
Εκτύπωσε ΜΑΧΟΝΟΜΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ←  Π/ΣΠ*100 
Εκτύπωσε ΠΟΣΟΣΤΟ, ΠΟΣΟ, (1000-ΠΛΗΘΟΣ) 
Αν ΠΟΣΟ >= 10000 τότε 
 Εκτύπωσε "Ο στόχος επιτεύχθηκε" 
Τέλος_αν 
Τέλος  Θέμα2 

 

 



Θέμα  2ο 

  Σε μία ασφαλιστική εταιρεία δουλεύουν Χ ασφαλιστές που ο καθένας τους μπορεί να έχει 1 

έως Υ πελάτες. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:  

1. θα διαβάζει τον αριθμό των ασφαλιστών.(θετικός αριθμός-έλεγχος)          (Μονάδες 04) 
2.  για κάθε ασφαλιστή θα ζητά τον αριθμό των πελατών του κάνοντας έλεγχο τιμών για 

μεγαλύτερο του μηδενός.                                                                      (Μονάδες 04) 
3. για κάθε πελάτη θα ζητά το ποσό της ασφάλειας που έχει κάνει(μέχρι 1.000.000 ευρώ το 

μεγαλύτερο).                                                                                         (Μονάδες 02) 
4. θα εμφανίζει τον αριθμό των ασφαλιστών και το συνολικό ποσό ασφάλισης όλων των 

πελατών.                                                                                              (Μονάδες 08) 
5. θα εμφανίζει ένα μήνυμα για το ποιος πελάτης (1ος ,2ος ...) έχει κάνει τη μικρότερη 

ασφάλιση ανά ασφαλιστή.                                                                       (Μονάδες 12) 

6. να εμφανίζει ποιος πελάτης και ποιου ασφαλιστή έχει κάνει τη μικρότερη ασφάλιση και το 
ποσό της ασφάλισης, π.χ. ως εξής: “Ο 2ος πελάτης του 4ου ασφαλιστή έχει κάνει τη 
μικρότερη ασφάλεια ύψους 1.000 ευρώ.”                                                 (Μονάδες 20) 
Θεωρήστε ότι δεν υπάρχουν ισοβαθμίες στα min.                                       

Αλγόριθμος  Θέμα2 
Σ_ΠΟΣΟ←  0 
ΜΙΝ1← 10000001 
ΠΕΛΑΤΗΣ1← 0 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ← 0 
Αρχή_Επανάληψης 
 Διάβασε ΑΡΙΘΜΟ_ΑΣΦ 
Μέχρις_ότου ΑΡΙΘΜΟΣ_ΑΣΦ>0 
Για Ι από 1 μέχρι ΑΡΙΘΜΟ_ΑΣΦ  
 ΜΙΝ← 1000001 
 ΠΕΛΑΤΗΣ← 0 
 Αρχή_Επανάληψης 
  Διάβασε ΑΡΙΘΜΟ_ΠΕΛ 
 Μέχρις_ότου ΑΡΙΘΜΟΣ_ΠΕΛ>0 
 Για J από 1 μέχρι ΑΡΙΘΜΟ_ΠΕΛ 
  Αρχή_Επανάληψης 
   Διάβασε ΠΟΣΟ_ΑΣΦ 
  Μέχρις_ότου ΠΟΣΟ_ΑΣΦ > 0 ΚΑΙ ΠΟΣΟ_ΑΣΦ<=1000000 
  Σ_ΠΟΣΟ←  Σ_ΠΟΣΟ + ΠΟΣΟ_ΑΣΦ  
  Αν ΠΟΣΟ_ΑΣΦ < ΜΙΝ τότε 
   ΜΙΝ← ΠΟΣΟ_ΑΣΦ 
   ΠΕΛΑΤΗΣ← J 
  Τέλος_αν 
  Αν ΠΟΣΟ_ΑΣΦ < ΜΙΝ1 τότε 
   ΜΙΝ1← ΠΟΣΟ_ΑΣΦ 
   ΠΕΛΑΤΗΣ1← J  
   ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ← Ι 
  Τέλος_αν 
 Τέλος_επανάληψης 
 Εμφάνισε "Ο",ΠΕΛΑΤΗΣ,"ος πελάτης έχει κάνει την μικρότερη ασφάλιση για τον ", Ι,"ο"   
 Εμφάνισε "ασφαλιστή" 
Τέλος_επανάληψης  
Εμφάνισε "αριθμός ασφαλιστών",ΑΡΙΘΜΟΣ_ΑΣΦ 
Εμφάνισε "Συνολικό ποσό ασφάλισης όλων των πελατών",ΣΠ 
Εμφάνισε " Ο ",ΠΕΛΑΤΗΣ1,'ος πελάτης του",ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ,"ου ασφαλιστή έχει κάνει την μικρότερη 
ασφάλιση" Εμφάνισε "υψους",ΜΙΝ1,"ευρώ" 
Τέλος  Θέμα2 


