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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

ΔΟΜΕΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 

 
 
 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ 
 

1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής. 

2. Ο αλγόριθμος αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών. 

3. Ο αλγόριθμος μπορεί να περιλαμβάνει και εντολές που δεν είναι σαφείς. 

4. Ο αλγόριθμος υπολογισμού του μέγιστου κοινού διαιρέτη δύο αριθμών, ανήκει στον Ευκλείδη. 

5. Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να γίνει μόνο με χρήση διαγραμμάτων και φυσικής γλώσσας. 

6. Τα κυριότερα σύμβολα των διαγραμμάτων ροής είναι η έλλειψη, ο ρόμβος, το ορθογώνιο και το πλάγιο 

παραλληλόγραμμο. 

7. Η δομή της ακολουθίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων. 

8. Μια σταθερά μπορεί να αλλάξει τιμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός αλγορίθμου. 

9. Μια μεταβλητή μπορεί να αλλάζει τιμή και όνομα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός αλγορίθμου. 

10. Μια μεταβλητή μπορεί να αλλάζει τύπο δεδομένων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός αλγορίθμου. 

11. Μια μεταβλητή μπορεί να αποθηκεύσει και αλφαριθμητικά δεδομένα. 

12. Δεξιά μιας εντολής εκχώρησης δεν μπορεί να βρίσκεται η ίδια μεταβλητή που βρίσκεται αριστερά. 

13. Σε μια εντολή εκχώρησης δεν επιτρέπεται η χρήση σταθερών. 

14. Στη δομή ακολουθίας εκτελούνται όλες οι εντολές του αλγορίθμου με τη σειρά. 

15. Στο διάγραμμα ροής το σχήμα του ρόμβου δηλώνει το τέλος ενός αλγορίθμου. 

16. Η εντολή εκχώρησης τιμής αποδίδει το αποτέλεσμα μιας έκφρασης (παράστασης) σε μια μεταβλητή. 

17. Χρησιμοποιούμε τη δομή επιλογής όταν θέλουμε μια ομάδα εντολών να εκτελεστεί πολλές φορές. 

18. Η σύζευξη δύο λογικών συνθηκών είναι ψευδής όταν μόνο μία από τις δύο λογικές συνθήκες είναι αληθής. 

19. Όταν χρειάζεται να υπάρξει απόφαση με βάση κάποιο κριτήριο, τότε χρησιμοποιείται η δομή της επιλογής. 

20. Η δομή επιλογής περιλαμβάνει τον έλεγχο μιας συνθήκης που μπορεί να έχει δύο τιμές (Αληθής ή Ψευδής). 

21. Μία εντολή «Αν…τότε» δεν μπορεί να περιληφθεί στα όρια κάποιας άλλης εντολής «Αν…τότε». 

22. Με την εντολή «Αν Χ div 2 = 0» ελέγχουμε αν ο Χ είναι άρτιος. 

23. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου αριθμών πρέπει να χρησιμοποιηθεί η δομή επιλογής. 

24. Στη δομή επιλογής υπάρχει περίπτωση κάποιες εντολές να μην εκτελεστούν ποτέ. 

25. Σε μια έκφραση εκτελούνται πρώτα οι σχεσιακοί τελεστές και στη συνέχεια οι αριθμητικοί. 

26. Με χρήση της εντολής ΟΣΟ επιτυγχάνεται η επανάληψη μίας διαδικασίας με βάση κάποια συνθήκη. 

27. Με την εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ υπάρχει ένας βρόχος που εκτελείται τουλάχιστον μία φορά. 

28. Η εντολή ΓΙΑ χρησιμοποιείται μόνο όταν ο αριθμός των επαναλήψεων είναι γνωστός. 

29. Οι εντολές του βρόχου ΓΙΑ εκτελούνται τουλάχιστον μια φορά. 

30. Στην δομή ΟΣΟ, η ομάδα εντολών εκτελείται μέχρι η συνθήκη να γίνει ψευδής. 
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31. Στις δομές ΟΣΟ και ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ, οι συνθήκες είναι μεταξύ τους αντίθετες. 

32. Η δομή ΟΣΟ χρησιμοποιείται μόνο όταν γνωρίζουμε το πλήθος των επαναλήψεων. 

33. Κάθε δομή επανάληψης ΓΙΑ μπορεί να μετατραπεί σε ΟΣΟ. 

34. Κάθε δομή επανάληψης ΟΣΟ μπορεί να μετατραπεί σε ΜΕΧΡΙ_ΟΤΟΥ και το αντίθετο. 

35. Κάθε δομή επανάληψης ΟΣΟ μπορεί να μετατραπεί σε ΓΙΑ. 

36. Όταν σε μια δομή ΓΙΑ παραλείπεται το βήμα, τότε εννοείται ως βήμα το 1. 

37. Με την εντολή Διάβασε διακόπτεται η ροή εκτέλεσης των εντολών του αλγορίθμου. 

38. Τελεστές είναι τα σύμβολα και οι λέξεις που υλοποιούν τις διάφορες πράξεις. 

39. Σε μια εντολής εκχώρησης, η έκφραση που εκχωρείται στην μεταβλητή πρέπει να είναι αριθμητική. 

40. Η εντολή «Εμφάνισε» είναι γνωστή ως εντολή εισόδου του αλγορίθμου. 

41. Οι λέξεις που επιλέγει ο χρήστης για ονόματα των μεταβλητών του, ονομάζονται δεσμευμένες λέξεις. 

42. Οι τελεστέοι ενός αλγορίθμου μπορεί να είναι σταθερές ή μεταβλητές. 

43. Οι λογικοί τελεστές έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα από τους σχεσιακούς και αριθμητικούς. 

44. Δεξιά του τελεστή εκχώρησης μπορεί να υπάρχει σταθερά, μεταβλητή ή έκφραση (αριθμητική ή λογική). 

45. Το ΗΜ(Χ), ΣΥΝ(Χ) και ΕΦ(Χ) αποτελούν συναρτησιακούς τελεστές του αλγορίθμου. 

46. Η σύγκριση "καλημέρα" <= "καληνύχτα" δίνει ως αποτέλεσμα τη λογική τιμή Ψευδής. 

47. Ο τελεστής div είναι γνωστός ως αριθμητικός τελεστής ακέραιου υπολοίπου. 

48. Τα σχόλια του αλγορίθμου ξεκινάνε με τον χαρακτήρα // και δεν λαμβάνονται υπόψη ως εντολές. 

49. Ο τελεστής ΚΑΙ είναι ο σχεσιακός τελεστής της σύζευξης και ο Ή της διάζευξης δύο λογικών τιμών. 

50. Οι σχεσιακοί τελεστές έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα από τους λογικούς και μικρότερη από τους 

αριθμητικούς τελεστές. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΝΩΝ 

1. Οι ____________ μεταβλητές μπορούν να πάρουν δύο τιμές: Αληθής και Ψευδής. 

2. Με την εντολή ____________ αποδίδουμε την τιμή μιας έκφρασης σε μία μεταβλητή. 

3. Οι ____________ είναι τιμές που δεν μεταβάλλονται κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου. 

4. Οι πράξεις υλοποιούνται με τη βοήθεια συμβόλων που ονομάζονται ____________. 

5. Οι _____________ τιμές πρέπει να τοποθετούνται εντός διπλών εισαγωγικών ″ ″. 

6. Οι τελεστές Τ_Ρ(Χ) και Α_Τ(Χ) είναι γνωστοί ως _____________ τελεστές. 

7. Σύμφωνα με τη δομή _____________ όλες οι εντολές του αλγορίθμου εκτελούνται σειριακά. 

8. Το τμήμα των εντολών που επαναλαμβάνεται σε μία δομή επανάληψης, ονομάζεται _____________. 

9. Η εντολή _____________ είναι γνωστή ως εντολή εξόδου του αλγορίθμου. 

10. Μια συνθήκη μπορεί να παίρνει πάντα την τιμή  _____________ ή την τιμή _____________. 

11. Κάθε αλγόριθμος σε μορφή ψευδογλώσσας ολοκληρώνεται με την εντολή _____________. 

12. Η δομή επανάληψης που αρχίζει με τη λέξη «Επανάλαβε», ολοκληρώνεται με τη εντολή ____________. 
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13. Ο συναρτησιακός τελεστής ΟΧΙ είναι γνωστός ως τελεστής της ______________. 

14. Οι _____________ δομές είναι σύνθετες δομές εντολών, σύμφωνα με τις οποίες, μέσα στο σώμα μιας εντολής 

επιλογής ανοίγει και ολοκληρώνεται μια άλλη δομή επιλογής. 

15. Οι μεταβλητές είναι _____________ ονόματα που αντιστοιχούν σε θέσεις της κύριας μνήμης. 

16. Αριστερά του τελεστή εκχώρησης βρίσκεται πάντα μια _______________. 

17. Μια λογική έκφραση που περιέχει τουλάχιστον έναν σχεσιακό τελεστή, ονομάζεται και ____________. 

18. Εναλλακτικά της εντολής εισόδου «Διάβασε», μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η εντολή ____________. 

19. Ο αριθμητικός τελεστής div είναι γνωστός ως τελεστής ακέραιου __________. 

20. Με την εντολή ____________ διακόπτεται προσωρινά η εκτέλεση του αλγορίθμου. 

 


