
1 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2021-22 

Β’ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΑ, 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ KAI ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Α’ ΣΕΙΡΑ) 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ Α 

ΑΣΚΗΣΗ 1:  

(α) Μετατροπή του δεκαδικού αριθμού 45 στο δυαδικό σύστημα.  

 

 

 

(45)10=(101101)2 

 

 

(β)  Μετατροπή του δυαδικού αριθμού (01100101)2 στο δεκαδικό σύστημα. 

          

 

 

(01100101)2  = 0*27+1*26+1*25+0*24 +0*23 +1*22+0*21 +1*20  

= 64+32+4+1 

= (101)10 

(γ)  Μετατροπή του δεκαεξαδικού αριθμού (6C5)16 στο δεκαδικό σύστημα. 
 

 

 

(6C5)16 = 6*162+12*161+5*160  

= 6*256+12*16+5*1 

= (1733)10 

  Αριθμός Πηλίκο Υπόλοιπο 

Βήμα 1:  45/2 22 1 
Βήμα 2:  22/2 11 0 
Βήμα 3:  11/2 5 1 
Βήμα 4:   5/2 2 1 
Βήμα 5:   2/2 1 0 
Βήμα 6:   1/2 0 1 

27 26 25 24 23 22 21 20 
128 64 32 16 8 4 2 1 

0 1 1 0 0 1 0 1 

162 161 160 
256 16 1 
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ΑΣΚΗΣΗ 2:  

(α)  (i) cout<<pow(5,2%10)+trunc(abs(-sqrt(80)/4.0)); 

   =pow(5,2)+trunc(abs(-8.94/4.0)) 

     =25+trunc(abs(-2.24)) 

=25+trunc(2.24)  

=25+2 

=27 

(ii) cout<<round(8.7)+round(trunc(3.8)/4+sqrt(60))+(6/12); 

 =9+round(3/4+7.75)+0 

 =9+round(0+7.75)+0 

 =9+round(7.75)+0 

 =9+8 

 =17 

(β) (i)  x =!((b+c)>=a)||(pow(b,8)<=a+trunc(7.3)); 

 =!((1+4)>=6)||pow(1,8)<=6+7  

 =!(5>=6)||1<=13 

 =!F || T 

 =T || T 

 =TRUE (1) 

(ii) y =((b==7/3/2)&&(c+4>b/3))||((b>a)&&!(2*c>a)); 

  =((1==2/2)&& (4+4>1/3)||(1>6 &&!(8>6)) 

  =((1==1)&&(8>0))||((1>6)&& !(8>6))  

  =(T && T)||(F && !T)  

  =(T && T)||(F && F) 

  =T || F 

  =TRUE (1) 

(γ) Οι αντίστοιχες λογικές εκφράσεις για τις πιο κάτω λεκτικές εκφράσεις είναι: 

(i) Η μεταβλητή x να είναι αρνητικός διψήφιος αριθμός 

 (x>= -99 && x<=-10) ή ((x>= -99) && (x<=-10))  

(ii) Η μεταβλητή n να είναι θετικός τριψήφιος αριθμός και το ψηφίο των 

εκατοντάδων του να είναι ίσο με 5. 

 (n>=100 && n<=999 && n/100==5) ή   ((n>=100) && (n<=999) && (n/100==5)) 

 

 

1 1 0.5 

0.5 0.25 

Ορθή απάντηση 2.5 μονάδες, λάθος απάντηση 0 μονάδες. 

 

Ορθή απάντηση 2.5 μονάδες, λάθος απάντηση 0 μονάδες. 

 

-0.5 μονάδα (μια φορά) αν λείπουν οι εξωτερικές παρενθέσεις. 
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2 μονάδες τα βήματα και 0.5 το αποτέλεσμα 

 

2 μονάδες τα βήματα και 0.5 το αποτέλεσμα 
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ΑΣΚΗΣΗ 3:  

(α) Προκαταρκτική εκτέλεση 

Μεταβλητές Αποφάσεις 
Παρουσίαση 

a b x y a>b && b>0 Α/Ψ 

4 7 22 28 4>7 && 7>0 Ψ Δώσε δύο αριθμούς: 
  18 56   x=󠇞󠇞󠇞18󠇞󠇞y=󠇞󠇞󠇞56 

0.5 0.5 1 1 1 0.5 1.5 
 

(β) #include <iostream> 

using namespace std; 

int main(){ 

    int x,y=10;  

    if (y>0){ 

      x=y%3;  

      y=y-x-1;  

    } 

    else { 

      x=y/3;  

      y=y-x+1;  

    } 

cout<<x<<y;  

return 0; 

} 
 

(γ) Τα τέσσερα (4) λογικά ή/και συντακτικά λάθη είναι τα πιο κάτω: 

/*4*/  int i,max=0,pl=0,ipsos; 

/*6*/  for (i=1;i<=10;i++){ 

/*9*/  if(ipsos>=185 && ipsos<=200) 

/*11*/ if (ipsos>max){   

 

 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 4:  

(α) Λάθη στο ΔΡΔ 

(i) Η ροή δεδομένων 4 είναι λάθος. Πρέπει να μεταφέρει και τον αριθμό μητρώου 

στο αρχείο μαθητών.  

(ii) Η διαδικασία 9 είναι λάθος (μαύρη τρύπα). Πρέπει η ροή 10 να αρχίζει από τη 

διαδικασία 9 προς το αρχείο ομίλων για την καταχώρηση του κωδικού, της 

περιγραφής και του σκοπού του κάθε ομίλου.  

(iii) Η διαδικασία 18 είναι λάθος (γκρίζα τρύπα). Θα πρέπει να υπάρχει μια ροή από 

το αρχείο μαθητών προς τη διαδικασία 18󠇞 με το όνομα, το επίθετο και το τμήμα 

των μαθητών/τριών που επέλεξαν κάθε όμιλο. 

(iv) H κατεύθυνση της ροής δεδομένων 19 είναι λάθος. Πρέπει να καταλήγει στην 

οντότητα 7 (διεύθυνση σχολείου) και όχι στον μαθητή.  

1 

Άσκηση 3γ – Αφαιρετικά (γενικά) 
-0.25 αν λείπει το #include <iostream> 
-0.25 αν λείπει το using namespace std;  
-0.25 αν λείπει το int main()  
-0.25  για κάθε { ή και } που λείπει (εκεί που χρειάζεται) 

-0.25  αν λείπει περισσότερο από ένα ; (μια φορά)  
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4 * 2 = 8 μονάδες 
Εντοπισμός :  1 μ. 
Επεξήγηση  :  1 μ. 

                           

4 * 1 = 4 μονάδες   

  Αν γράψει την εντολή διορθωμένη χωρίς αριθμό γραμμής ή αριθμό γραμμής λάθος τότε παίρνει και την 1 μ.  

  Αν γράψει μόνο την διόρθωση χωρίς ολόκληρη την εντολή -0.5 μ. 

  Αν γράψει απλά αριθμό γραμμής και τίποτε άλλο, άσχετα αν η γραμμή έχει λάθος, δεν παίρνει τίποτε.  
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(β)     (i)  πρόβλημα 

 (ii)  εντολή 

 

(γ)  (i)   ΣΩΣΤΟ   

 (ii)  ΛΑΘΟΣ  

 (iii) ΣΩΣΤΟ 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

 

ΑΣΚΗΣΗ 5:  

#include <iostream> 

#include <iomanip> 

using namespace std;  

int main(){ 

    int atoma,ip,epidoma;  

    float eisodima,epiprostheto_ep=0,synoliko_ep;  

    cout<<"Δώσε αριθμό μελών οικογένειας:";  

    cin>>atoma;  

    cout<<"Δώσε μηνιαίο εισόδημα οικογένειας:";  

    cin>>eisodima;  

    cout<<"Δώσε υψόμετρο:";  

    cin>>ip;  

    switch (atoma){ 

      case 1: 

      case 2: epidoma=atoma*200;  

              break;  

      case 3:  

      case 4: epidoma=2*200+(atoma-2)*300; 

              break;  

      default:epidoma=2*200+2*300+(atoma-4)*400;  

      } 

    if (ip>1000)  

      epiprostheto_ep=eisodima*10/100.0;  

    synoliko_ep=epidoma+epiprostheto_ep;  

    cout<<"Βασικό επίδομα οικογένειας:"<<epidoma<<endl;  

    cout<<"Επιπρόσθετο επίδομα οικογένειας:"     

<<fixed<<setprecision(2)<<epiprostheto_ep<<endl;  

    cout<<"Συνολικό επίδομα 

οικογένειας:"<<fixed<<setprecision(2)<<synoliko_ep;  

return 0;  

} 
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Άσκηση 6 – Αφαιρετικά (γενικά) 

-0.25 αν λείπει το #include <iostream> 

-0.25 αν λείπει το #include <iomanip> 

-0.25 αν λείπει το using namespace std;  

-0.25 αν λείπει το int main()  

-0.25  για κάθε { ή και } που λείπει (εκεί που χρειάζεται) 

-0.25  αν λείπει περισσότερο από ένα ; (μια φορά)  
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ΑΣΚΗΣΗ 6:  

Υποψήφιος

ονοματεπώνυμο, αρ. 
ταυτότητας, διεύθυνση, 
τηλέφωνο, τύπος άδειας

Καταχώρηση 
στοιχείων 

υποψηφίου και 
αυτόματη 

δημιουργία κωδικού 
εγγραφής

Αρχείο 
υποψηφίων

3

2
1

4

5

Εκτύπωση 
βεβαίωσης 
εγγραφής 

υποψηφίου

Βεβαίωση εγγραφής

6

7

8

Εξεταστής

Κωδικός εγγραφής, 
βαθμός εξέτασης Καταχώρηση 

κωδικού και 
βαθμού εξέτασης

Αρχείο 
αποτελεσμάτων10

9

13

Κωδικός εγγραφής,
βαθμός εξέτασης

11

12

Ενημέρωση 
υποψηφίου μέσω 

SMS

Αρχείο υποψηφίων5

Αρχείο 
αποτελεσμάτων

13

μήνυμα SMS

Κωδικός εγγραφής, 
ονοματεπώνυμο, 

τηλέφωνο

βαθμός εξέτασης

16

14

15

17

ονοματεπώνυμο, αρ. 
ταυτότητας, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, τύπος άδειας, 
κωδικός εγγραφής

ονοματεπώνυμο, αρ. ταυτότητας, 
διεύθυνση, τηλέφωνο, τύπος άδειας, 

κωδικός εγγραφής

 
 Οντότητες: 2*1.75 = 3.5 μονάδες 

Διαδικασίες: 4*2.5= 10 μονάδες 
Αρχεία:  2*2= 4 μονάδες 
Ροές:  9*0.25= 2.25 μονάδες 
Αρίθμηση: 0.25 μονάδες 
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