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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 
ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2019 - 20 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ – ΤΕΜ1  

 
ΣΕΙΡΑ Α΄ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι (ΘΚ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΗΛ602 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 90΄ λεπτά  

 
 
 

 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων να συμπληρώσετε όλα τα κενά με τα 

στοιχεία που ζητούνται.  

2. Το δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη. Μέρος Α΄, Μέρος Β΄ και Μέρος Γ΄. 

3. Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα. 

4. Οι συνολικές μονάδες του δοκιμίου είναι 100. 

5. Ο αριθμός των μονάδων για κάθε ερώτηση ή υποερώτημα φαίνεται στο τέλος της 

ερώτησης ή του υποερωτήματος σε παρένθεση. 

6. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο απαντήσεων.  

7. Να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

8. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν.  

9. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με πένα χρώματος μπλε 

ανεξίτηλης μελάνης. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση. 

10. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού και διορθωτικής ταινίας. 

11. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ  (6) ΣΕΛΙΔΕΣ  
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ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από 10 ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 5 

μονάδες. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

1. Να χαρακτηρίσετε σωστές ή λανθασμένες τις πιο κάτω προτάσεις, γράφοντας 
στο τετράδιο απαντήσεων τον αριθμό της πρότασης και τη λέξη «ορθό» ή 
«λάθος». 

i. Στο κύκλο ανάπτυξης προγράμματος η συντήρηση προγράμματος αποτελεί 

το τελικό στάδιο. 

ii. Ο όρος πληροφορία χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα ακατέργαστα 

στοιχεία που εισάγονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με σκοπό την 

επεξεργασία τους. 

iii. Ο όρος αλγόριθμος χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία βήμα-προς-βήμα 

διαδικασία για την επίλυση ενός προβλήματος. 

iv. Το πλάγιο παραλληλόγραμμο χρησιμοποιείται στα διαγράμματα ροής 

μόνο για την αναπαράσταση της εισόδου.  

v. Ο ρόμβος     χρησιμοποιείται στα διαγράμματα ροής για την 

αναπαράσταση των συνθηκών. 

 
2. Να προσδιορίσετε αν τα ακόλουθα ονόματα μεταβλητών η σταθερών μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν στη γλώσσα προγραμματισμού C++, γράφοντας στο 
τετράδιο απαντήσεων τον αριθμό της μεταβλητής και τη λέξη «έγκυρο» ή 
«άκυρο». 

i. L 

ii. Άθροισμα1 
 

iii. cin 
 

iv. sum1 

v. 1log 

 

3. Να γράψετε τις τρεις (3) βασικές δομές που χρησιμοποιούνται  στον σχεδιασμό 
λογικών διαγραμμάτων. 
 

4. Να γράψετε τους τρεις (3) τρόπους αναπαράστασης των αλγορίθμων. 

 
5. Τι ονομάζουμε πρόγραμμα υπολογιστή; 
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6. Να αντιστοιχίσετε την κάθε μία εντολή (i-v)  του πίνακα 1 με μία από τις 
προτάσεις (A-F) του πίνακα 2, γράφοντας στο τετράδιο απαντήσεων τον αριθμό 
της εντολής και το γράμμα της πρότασης που περιγράφει την λειτουργία της.  
 

Α/Α Εντολή 

i.     #include <iostream> 

ii.  #include <cmath> 

iii.  //    ή   /*     */ 

iv.  return 0; 

v.  int main() 

                   
    Πίνακας 1 

 

Α/Α Περιγραφή εντολής 

A Καθορισμός σχόλιων. 

B Δηλώνει το τέλος της βασικής συνάρτησης του προγράμματος. 

Γ Βιβλιοθήκη για την συμπερίληψη μαθηματικών συναρτήσεων. 

Δ Ορίζει την βασική συνάρτηση του προγράμματος.  

Ε Εντολή εξόδου 

Ζ Βιβλιοθήκη εισαγωγής εντολών εισόδου από το πληκτρολόγιο και εντολών 

εξόδου που μπορούν να παρουσιαστούν στην οθόνη. 

 
Πίνακας 2 

 
7. Να δηλώσετε στη γλώσσα προγραμματισμού C++ τις πιο κάτω μεταβλητές ή 

σταθερές: 
 

i. Μία σταθερά ακέραιου τύπου με όνομα num και τιμή 10. 

ii. Δύο μεταβλητές δεκαδικού τύπου με ονόματα sum και dec, αντίστοιχα. 

iii. Μία μεταβλητή λογικού τύπου, με όνομα result και με αρχική τιμή false. 

iv. Μία μεταβλητή με όνομα pos όπου θα χρησιμοποιείται για την καταχώρηση  

ενός χαρακτήρα. 

v. Μία μεταβλητή με όνομα name όπου θα χρησιμοποιείται για την 

καταχώρηση  ονομάτων. 
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8. Να γράψετε το αποτέλεσμα των πιο κάτω εντολών της γλώσσας 
προγραμματισμού C++: 
 
i. Α=round(12.24);  

ii. B=pow(2,3); 

iii. C=trunc(20.52); 

iv. D=abs(-15); 

v. Ε=sqrt(16); 

9. Να  γράψετε στη γλώσσα προγραμματισμού C++ τις πιο κάτω εκφράσεις: 
 

i. 2(𝑋 + 𝑌)√𝑋 + 𝑌 

ii. 
(𝐴+𝐵)4

20
 

10. Τι θα εμφανίσουν στην οθόνη οι πιο κάτω εντολές εξόδου της γλώσσας 
προγραμματισμού C++; 

Σημ. Τα κενά διαστήματα συμβολίστε τα με “□”. 

cout<<setw(5)<< "C++"<<endl; 

cout<<fixed<<setprecision(3)<<14.8878<<endl; 

cout<<setw(2)<<10%3<<endl; 

 
ΜΕΡΟΣ Β: Αποτελείται από 3 ερωτήσεις. Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 

 μονάδες. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

11. Ο όγκος ενός κυλίνδρου δίνεται από τον τύπο 𝑉 = ℎ ∗ 𝜋 ∗ 𝑅2 όπου 𝜋=3.14. Να 
σχεδιάσετε τον αλγόριθμο χρησιμοποιώντας λογικό διάγραμμα, ο οποίος να 
δέχεται το ύψος (h) και την ακτίνα (R) του κυλίνδρου και να τυπώνει τον όγκο (V). 
 

12. Ένα τρίγωνο χαρακτηρίζεται ορθογώνιο, αν έχει μία ορθή γωνία (90 μοίρες). 
Επιπρόσθετα, το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου πρέπει να είναι 180 
μοίρες. Να σχεδιάσετε τον αλγόριθμο χρησιμοποιώντας λογικό διάγραμμα, ο 
οποίος να δέχεται το μέγεθος των γωνιών του τριγώνου. Αρχικά να ελέγχει αν το 
άθροισμα των γωνιών είναι 180 μοίρες και στη συνέχεια  να ελέγχει αν το 
τρίγωνο είναι ορθογώνιο. Αν το τρίγωνο είναι ορθογώνιο να τυπώνει 
«Ορθογώνιο Τρίγωνο», διαφορετικά να τυπώνει «Μη Ορθογώνιο Τρίγωνο».  
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13. Να γράψετε τον πίνακα προκαταρκτικής εκτέλεσης του πιο κάτω αλγόριθμου για: 
Num: 2, 8, 6, 4, 5, 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΑΡΧΗ 

0 SUM 

0 N 

Διάβασε Num  

Num>0 

SUM+Num SUM 

N+1 N 

SUM/N MESOS 

Τύπωσε N, SUM, 

MESOS  

ΤΕΛΟΣ 
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ΜΕΡΟΣ Γ: Αποτελείται από 1 ερώτηση η οποία βαθμολογείται με 20 
 μονάδες. Να απαντήσετε στην ερώτηση. 

14. Σας δίνεται το πιο κάτω πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C++ . Να 
απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 

1. #include <iostream> 

2. #include <cmath> 

3. using namespace std; 

4. int main() { 

5. float katheti1, katheti2, ypoteinousa, perimetros; 

6. cout << "Dose to mikos tis kathetis 1: "; 

7. cin >> katheti1; 

8. cout << "Dose to mikos tis kathetis 2:"; 

9. cin >> katheti2; 

10. ypoteinousa = sqrt( pow( katheti1, 2.0 ) + pow(katheti2, 2.0) ); 

11. perimetros = katheti1 + katheti2 + ypoteinousa ; 

12. emvadon = katheti1 x katheti2 / 2; 

13. cout<<"katheti 1: "<<fixed<<setprecision(2)<<katheti1<<endl; 

14. cout<<"katheti 2: "<<fixed<<setprecision(2)<<katheti2<<endl; 

15. cout<<"Ypotinousa: "<<fixed<<setprecision(2)<<ypoteinousa<<endl; 

16. cout<<"Perimetros: "<<fixed<<setprecision(2)<<endl; 

17. cout<<"Emvadon: "<<fixed<<setprecision(2)<<emvadon<<endl; 

18. return 0; 

19. } 

 

i. Ποιο πρόβλημα επιλύει το πιο πάνω πρόγραμμα; 

(μον. 4) 

ii. Στο πρόγραμμα υπάρχουν λογικά ή/και συντακτικά λάθη. Να εντοπίσετε και να 

διορθώσετε τέσσερα (4) από αυτά αναφέροντας τον αριθμό της αντίστοιχης 

γραμμής. Σε περίπτωση που θα πρέπει να προστεθεί νέα εντολή αναφέρετε τους 

αριθμούς των γραμμών όπου η νέα εντολή θα είναι ενδιάμεση. 

(μον. 8) 

iii. Να γράψετε τον πίνακα προκαταρκτικής εκτέλεσης του πιο πάνω προγράμματος  

για τιμές εισόδου: 3.00, 4.00. 

(μον. 8) 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 


