
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 

 

ΘΕΜΑ 1Ο 

Επίλεξε μεταξύ των προτεινόμενων 

 

 

ΘΕΜΑ 2Ο 

Χαρακτήρισε ως Σωστό ή Λάθος 

1. Η δήλωση των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται σε ένα πρόγραμμα 

είναι υποχρεωτική. 

2. Κατά την δήλωση µίας σταθεράς δηλώνουµε και τον τύπο δεδοµένων τ

ης σταθερά. 

3. Το σύμβολο της εντολής εκχώρησης είναι το ίσον =. 

4. Ο πολλαπλασιασµός και η διαίρεση έχουν την ίδια προτεραιότητα. 

5. Κατά τον υπολογισμό μιας αριθμητικής παράστασης, πρώτα εκτελείται 

ο πολλαπλασιασμός και στη συνέχεια η πρόσθεση. 

6. Οι λογικές μεταβλητές δέχονται μόνο δύο τιμές. 

7. Τα στοιχεία προγράμματος των οποίων η τιμή μπορεί να μεταβληθεί 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός προγράμματος ονομάζονται σταθερές. 

8. Κάθε μεταβλητή παίρνει τιμή με εντολή εκχώρησης ή ΔΙΑΒΑΣΕ 

9. Η εντολή διάβασε είναι εντολή εισόδου.  

10. Η εντολή Α + 1 ÅΑ αυξάνει την τιµή της µεταβλητής Α κατά 1.  

11. Η τιµή µιας µεταβλητής αλλάζει µόνο µε την εντολή εκχώρησης.  

12. Η εντολή ΑÅΑ + 2 αυξάνει την τιµή της µεταβλητής Α κατά 2.  

13. ∆εξιά της εντολής εκχώρησης δεν µπορεί να υπάρχει µεταβλητή που 

εµφανίζεται και αριστερά.  



14. Στην εντολή Α  "Μάθηµα", η µεταβλητή είναι το Α και το Μάθηµα η 

τιµή που της αποδίδεται. 

15. Σε µία αριθµητική έκφραση δεν µπορούν να περιέχονται συναρτήσεις. 

16. Ενώ η τιµή µίας µεταβλητής µπορεί να αλλάζει κατά την εκτέλεση του 

προγράµµατος, αυτό που 

µένειυποχρεωτικά αναλλοίωτο είναι ο τύπος της 

17. Το σύμβολο = είναι αριθμητικός τελεστής. 

18. Α_Μ(Χ) είναι η συνάρτηση της ΓΛΩΣΣΑΣ που υπολογίζει την απόλυτη 

τιμή του Χ. 

19. Στην αριθμητική έκφραση Α+Β*Γ εκτελείται πρώτα η πρόσθεση και 

μετά ο πολλαπλασιασμός. 

20. Ο τελεστής MOD χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του πηλίκου μίας 

διαίρεσης ακεραίων αριθμών. 
 

ΘΕΜΑ 3Ο 

Απάντησε στις ερωτήσεις 

1. Ποιοι είναι οι αριθμητικοί τελεστές της ΓΛΩΣΣΑΣ; 

2. Ανέφερε 3 παραδείγματα συναρτήσεων της ΓΛΩΣΣΑΣ 

3. Ποια είναι η διαφορά μεταβλητών και σταθερών; 

4. Ποιους τύπους δεδομένων υποστηρίζει η ΓΛΩΣΣΑ; 

 

ΘΕΜΑ 4Ο 

 

ΘΕΜΑ 5Ο 



 


