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1. Προσπαθήστε να εντοπίσετε τα συντακτικά λάθη στα παρακάτω προγράμματα και να προτείνετε 
διορθώσεις.  

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άσκηση_01 

2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

3. ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Σ,Χ,Ι 

4. Σ  0 

5. ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 10 

6.   ΓΡΑΨΕ 'Δώσε έναν ακέραιο αριθμό' 

7.   ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 

8.   ΑΝ Χ > 0 

9.     Σ  Σ + Χ 

10.   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

11. ΓΡΑΨΕ 'Σ=', Σ 

12. ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άσκηση_02 

2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

3. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Χ 

4. ΓΡΑΨΕ 'Χ =' 

5. ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 

6. Σ  0 

7. ΟΣΟ Χ > 0 

8.   Σ  Σ + Χ 

9.   ΓΡΑΨΕ 'Χ =' 

10.   ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 

11. ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

12. ΕΑΝ Σ > 0 ΤΟΤΕ 

13.   ΓΡΑΨΕ 'Σ=', Σ 

14. ΑΛΛΙΩΣ 

15.   ΓΡΑΨΕ 'Δεν δόθηκαν αυστηρά θετικοί αριθμοί' 

16. ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

2. Ακολουθεί η εκφώνηση για την ανάπτυξη ενός προγράμματος: «Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ 

που να διαβάζει το ύψος των μελών ενός χορευτικού ομίλου και να υπολογίζει τον μέσο όρο τους. Το 

ύψος κάθε μέλους δίνεται σε μέτρα. Για να σταματήσει η εισαγωγή των δεδομένων ο χρήστης πρέπει 

να εισάγει μια αρνητική τιμή». 

Για το παρακάτω πρόγραμμα να εντοπίσετε τυχόν λάθη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

αντικανονικό τερματισμό του προγράμματος και να προτείνετε διορθώσεις. Τι θα συμβεί αν ο χρήστης 

κατά την πρώτη ανάγνωση του ύψους δώσει την τιμή -1; 
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1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μέσος_Όρος_Ύψους 

2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

3. ΑΚΕΡΑΙΕΣ: πλήθος 

4. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ύψος, Σ, ΜΟ 

5. ΑΡΧΗ 

6.   Σ  0 

7.   πλήθος  0 

8.   ΓΡΑΨΕ 'Δώσε ύψος' 

9.   ΔΙΑΒΑΣΕ ύψος 

10.   ΟΣΟ ύψος > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

11.      Σ  Σ + ύψος 

12.      πλήθος  πλήθος + 1 

13.      ΓΡΑΨΕ 'Δώσε ύψος' 

14.      ΔΙΑΒΑΣΕ ύψος 

15.   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

16.   ΜΟ  Σ / πλήθος 

17.   ΓΡΑΨΕ 'Μέσος όρος ύψους', ΜΟ 

18. ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   

 

3. Δίνεται πρόγραμμα που λύνει το εξής πρόβλημα: «Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που να 

διαβάζει την τιμή ενός τετραδίου, το πλήθος των τετραδίων που θέλει να αγοράσει ένας μαθητής και 

το χρηματικό ποσό που έχει διαθέσιμο. Στη συνέχεια, να υπολογίζει το συνολικό ποσό που οφείλει να 

πληρώσει για να αγοράσει τα τετράδια και ανάλογα με το ποσό που διαθέτει να εμφανίζει ένα από τα 

παρακάτω μηνύματα: ”Η αγορά είναι εφικτή”, ”Η αγορά δεν είναι εφικτή”».  

Α) Εντοπίστε τυχόν λογικά λάθη στο πρόγραμμα και προτείνετε διορθώσεις.  

Β) Ελέγξετε την ορθότητα του προγράμματος κάνοντας δοκιμαστική εκτέλεση με τα παρακάτω 

     δεδομένα: Τιμές εισόδου: τιμή = 1.2, πλήθος = 2, διαθέσιμο_ποσό = 3. 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αγορά_Τετραδίων 

2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

3. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: τιμή, πλήθος, διαθέσιμο_ποσό, οφειλόμενο_ποσό 

4. ΑΡΧΗ 

5.   ΓΡΑΨΕ 'Δώσε την τιμή του τετραδίου' 

6.   ΔΙΑΒΑΣΕ τιμή 

7.   ΓΡΑΨΕ 'Δώσε το πλήθος των τετραδίων' 

8.   ΔΙΑΒΑΣΕ πλήθος 

9.   ΓΡΑΨΕ 'Δώσε το διαθέσιμο ποσό' 

10.   ΔΙΑΒΑΣΕ διαθέσιμο_ποσό 

11.   οφειλόμενο_ποσό  τιμή + πλήθος 

12.   ΑΝ οφειλόμενο_ποσό <= διαθέσιμο_ποσό ΤΟΤΕ 

13.      ΓΡΑΨΕ 'Η αγορά είναι εφικτή' 

14.   ΑΛΛΙΩΣ 

15.      ΓΡΑΨΕ 'Η αγορά δεν είναι εφικτή' 

16.   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

17. ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
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4. Δίνεται το παρακάτω πρόβλημα: «Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που να διαβάζει την ηλικία 

ενός επιβάτη αστικού λεωφορείου σε έτη και ανάλογα με την τιμή της ηλικίας του, να υπολογίζει το 

αντίτιμο του εισιτηρίου που πρέπει να πληρώσει. Εάν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ο 

επιβάτης πληρώνει κανονικό εισιτήριο 1€. Διαφορετικά, πληρώνει μειωμένο εισιτήριο που αντιστοιχεί 

στο 50% του κανονικού εισιτηρίου. Το αντίτιμο του εισιτηρίου να εμφανίζεται στην οθόνη».  

Στο πρόγραμμα που ακολουθεί:  

Α) να εξηγήσετε πόσα και ποια σενάρια ελέγχου προκύπτουν με βάση το πρόβλημα;  

Β) να εντοπίσετε τυχόν λογικά λάθη στο πρόγραμμα και να προτείνετε διορθώσεις. 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αντίτιμο_Εισιτηρίου 

2. ΣΤΑΘΕΡΕΣ 

3.    Κανονικό εισιτήριό = 1 

4. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

5.   ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ηλικία 

6.   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Αντίτιμο 

7. ΑΡΧΗ 

8.   ΓΡΑΨΕ 'Δώσε ηλικία' 

9.   ΔΙΑΒΑΣΕ ηλικία 

10.   ΑΝ ηλικία > 18 ΤΟΤΕ 

11.      Αντίτιμο  Κανονικό_εισιτήριο 

12.   ΑΛΛΙΩΣ 

13.      Αντίτιμο  0.5 * Κανονικό_εισιτήριο 

14.   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

15.   ΓΡΑΨΕ 'Το αντίτιμο του εισιτηρίου είναι', Αντίτιμο 

16. ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   

 
 
5. Δίνεται το πρόβλημα: «Ένας οργανισμός ύδρευσης υπολογίζει την οφειλή ενός καταναλωτή για ένα 

τετράμηνο ως εξής: Χρεώνει το πάγιο ποσό 8€, τα πρώτα δέκα κυβικά μέτρα χρεώνονται με 0,4€/κυβικό. 

Τα δέκα επόμενα κυβικά επιπλέον των δέκα πρώτων χρεώνονται με 0,5€/κυβικό. Κάθε κυβικό επιπλέον 

των είκοσι πρώτων χρεώνεται με 0,6€/κυβικό. Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που να διαβάζει 

τα κυβικά που κατανάλωσε ένα νοικοκυριό σε ένα τετράμηνο και να υπολογίζει και να εμφανίζει το 

ποσό της οφειλής του νοικοκυριού». Στο πρόγραμμα που ακολουθεί: 

Α) Ελέγξετε την ορθότητα του προγράμματος πραγματοποιώντας δοκιμαστική εκτέλεση με τα  

     παρακάτω δεδομένα. 

1η περίπτωση: κυβικά < 0 π.χ. -1 

2η περίπτωση: κυβικά = 0  

3η περίπτωση: 0 < κυβικά < 10 π.χ. κυβικά=2 

4η περίπτωση: κυβικά = 10 

5η περίπτωση: 10 < κυβικά < 20 π.χ. κυβικά=11 

6η περίπτωση: κυβικά=20  

7η περίπτωση: κυβικά > 20 π.χ. κυβικά=21 

Β) Εντοπίστε τυχόν λογικά λάθη στο πρόγραμμα και προτείνετε διορθώσεις. 

Γ) Υπάρχουν άλλα λάθη (συντακτικά ή αντικανονικού τερματισμού) στο πρόγραμμα και ποια; 
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1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χρέωση_ύδρευσης 

2. ΣΤΑΘΕΡΕΣ 

3.    πάγιο = 8 

4. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

5.   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: κυβικά, οφειλή 

6. ΑΡΧΗ 

7.   ΓΡΑΨΕ 'Δώσε τα κυβικά που καταναλώθηκαν' 

8.   ΔΙΑΒΑΣΕ κυβικά 

9.   ΑΝ κυβικά < 0 ΤΟΤΕ 

10.      ΓΡΑΨΕ 'Μη αποδεκτή τιμή' 

11.   ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ κυβικά < 10 ΤΟΤΕ 

12.      οφειλή  8 + κυβικά * 0.4 

13.   ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ κυβικά <= 20 ΤΟΤΕ 

14.      οφειλή  8 + 10 * 0.4 + (κυβικά - 10) * 0.5 

15.   ΑΛΛΙΩΣ 

16.      οφειλή  10 * 0.4 + 10 * 0.5 + (κυβικά - 20) * 0.6 

17.   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

18.   ΓΡΑΨΕ 'Οφειλή =', οφειλή 

19. ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   

 

6. Δίνεται το πρόβλημα: «Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που να διαβάζει το πλήθος των 

εισιτηρίων που θέλουμε να εκδώσουμε και την κατηγορία τους. Στη συνέχεια να υπολογίζει και να 

εμφανίζει το κόστος των εισιτηρίων. Υπάρχουν οι εξής κατηγορίες εισιτηρίων: 1. Κανονικό εισιτήριο (1€), 

2. Μειωμένο εισιτήριο (0,5€). Σε μία εκτέλεση του προγράμματος μπορούν να ληφθούν υπόψη μόνο 

εισιτήρια μίας κατηγορίας. Θεωρείστε ότι ο χρήστης δίνει μη αρνητικές τιμές για το πλήθος των 

εισιτηρίων». Στο πρόγραμμα που ακολουθεί εντοπίστε τυχόν λογικά λάθη και προτείνετε διορθώσεις: 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υπολογισμός_εισιτηρίου 

2. ΣΤΑΘΕΡΕΣ 

3.    Κανονικό_εισιτήριο = 1 

4.    Μειωμένο_εισιτήριο = 0.5 

5. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

6.   ΑΚΕΡΑΙΕΣ: κατηγορία, πλήθος 

7.   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Αντίτιμο 

8. ΑΡΧΗ 

9.   ΓΡΑΨΕ 'Δώσε τον αριθμό της κατηγορίας του εισιτηρίου' 

10.   ΔΙΑΒΑΣΕ κατηγορία 

11.   ΓΡΑΨΕ 'Δώσε το πλήθος των εισιτηρίων' 

12.   ΔΙΑΒΑΣΕ πλήθος 

13.   ΑΝ κατηγορία = 1 ΤΟΤΕ 

14.      Αντίτιμο  πλήθος * Κανονικό_εισιτήριο 

15.      ΓΡΑΨΕ 'Αντίτιμο =', Αντίτιμο 

16.   ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ κατηγορία = 2 ΤΟΤΕ 

17.      Αντίτιμο  Μειωμένο_εισιτήριο 

18.      ΓΡΑΨΕ 'Αντίτιμο =', Αντίτιμο 

19.   ΑΛΛΙΩΣ 

20.      ΓΡΑΨΕ 'Μη αποδεκτή κατηγορία εισιτηρίου' 

21.   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

22. ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
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7. Δίνεται το πρόβλημα: «Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που να διαβάζει έναν βαθμό τετραμήνου 

στην 20θμια κλίμακα. Να εκτελείται έλεγχος αποδεκτής τιμής». Στο πρόγραμμα που ακολουθεί: Η 

Α) Αν δοθεί η τιμή -9 από το πληκτρολόγιο τι θα εμφανιστεί στην οθόνη;  

Β) Εντοπίστε τυχόν λογικά λάθη και προτείνετε διορθώσεις. 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάγνωση_βαθμολογίας 

2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

3.   ΑΚΕΡΑΙΕΣ: βαθμός 

4. ΑΡΧΗ 

5.   ΓΡΑΨΕ 'Δώσε βαθμό στην 20θμια κλίμακα' 

6.   ΔΙΑΒΑΣΕ βαθμός 

7.   ΟΣΟ βαθμός < 0 ΚΑΙ βαθμός > 20 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

8.      ΓΡΑΨΕ 'Μη αποδεκτή τιμή' 

9.      ΓΡΑΨΕ 'Δώσε βαθμό στην 20θμια κλίμακα' 

10.      ΔΙΑΒΑΣΕ βαθμός 

11.   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

12.   ΓΡΑΨΕ 'Καταχωρήθηκε ο βαθμός', βαθμός 

13. ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   

 
 
8. Δίνεται το πρόβλημα: «Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που να διαβάζει από το πληκτρολόγιο 

αριθμούς διάφορους του μηδενός, να υπολογίζει το γινόμενό τους και στο τέλος να το εμφανίζει. Αν δεν 

δοθούν αριθμοί, να εμφανίζει τον αριθμό 1». Για το παρακάτω πρόγραμμα:  

Α) Αν δοθούν από το πληκτρολόγιο οι τιμές 4, 3 και 0 ποια θα είναι η τιμή της μεταβλητής «Γινόμενο» 

     που θα εμφανιστεί στην οθόνη; 

Β) Εντοπίστε τυχόν λογικά λάθη και προτείνετε διορθώσεις 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γινόμενο_αριθμών 

2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

3.   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: γινόμενο, Χ 

4. ΑΡΧΗ 

5.   Γινόμενο  1 

6.   ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

7.      ΓΡΑΨΕ 'Δώσε μη μηδενική τιμή' 

8.      ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 

9.      Γινόμενο  Χ * Γινόμενο 

10.   ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ = 0 

11.   ΓΡΑΨΕ 'Γινόμενο =', Γινόμενο 

12. ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   

 
 

9. Δίνεται το πρόβλημα: «Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που να διαβάζει βαθμούς μαθητών, να 

υπολογίζει τον μέσο όρο τους και στο τέλος να τον εμφανίζει. Το πρόγραμμα να αποδέχεται μόνο τιμές 

μεγαλύτερες ή ίσες του 0 για τους βαθμούς. Μόλις διαβάσει κάποιον αριθμό μικρότερο του 0, να 

σταματήσει την ανάγνωση των βαθμών. Θεωρούμε ότι από το πληκτρολόγιο δε δίνονται τιμές 

μεγαλύτερες από τον μέγιστο επιτρεπτό βαθμό». Για το παρακάτω πρόγραμμα: 
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Α) Εκτελέστε το πρόγραμμα για τις τιμές εισόδου 15, 16, 17 και -1 και καταγράψτε τις τιμές των 

     μεταβλητών στον παρακάτω πίνακα τιμών. Στον πίνακα χρησιμοποιήστε όσες γραμμές χρειάζεστε. 

 

Β) Ποια λάθη εντοπίσατε κατά την εκτέλεση του προγράμματος; Προτείνετε διορθώσεις. 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟ_Βαθμολογίας 

2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

3.   ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Βαθμός, Πλήθος, Άθροισμα 

4.   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΜΟ 

5. ΑΡΧΗ 

6.   Άθροισμα  0 

7.   Πλήθος  0 

8.   ΓΡΑΨΕ 'Βαθμός:' 

9.   ΔΙΑΒΑΣΕ Βαθμός 

10.   ΟΣΟ Βαθμός >= 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

11.      ΓΡΑΨΕ 'Βαθμός:' 

12.      ΔΙΑΒΑΣΕ Βαθμός 

13.      Άθροισμα  Άθροισμα + Βαθμός 

14.   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

15.   ΜΟ  Άθροισμα / Πλήθος 

16.   ΓΡΑΨΕ 'Μέσος όρος βαθμών', ΜΟ 

17. ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   

 
 

10. Δίνεται το παρακάτω πρόβλημα: «Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που να διαβάζει από το 

πληκτρολόγιο τα μηνιαία έσοδα ενός καταστήματος για το πρώτο εξάμηνο και να τα καταχωρεί σε 

πίνακα. Στη συνέχεια για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο να ελέγχει αν είχαν 

περισσότερα έσοδα από τον ακριβώς προηγούμενο μήνα και να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα που θα 

δηλώνει την ύπαρξη αύξησης». Για το πρόγραμμα αυτό: 

Α) Να εκτελέσετε το πρόγραμμα για τις τιμές εισόδου 2000, 1800, 2100, 2100, 2000 και 2000 και να 

     καταγράψετε την εκτέλεση της επανάληψης ελέγχου αυξητικής τάσης στον παρακάτω πίνακα τιμών.   

 

Β) Ποια λάθη εντοπίσατε κατά την εκτέλεση του προγράμματος; Προτείνετε διορθώσεις. 
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1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έσοδα_καταστήματος 

2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

3.   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΕΣΟΔΑ[6] 

4.   ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι 

5. ΑΡΧΗ 

6.   ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6 

7.      ΓΡΑΨΕ 'Δώσε τα έσοδα του ',Ι,'ου μήνα' 

8.      ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΣΟΔΑ[Ι] 

9.   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

10.   ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6 

11.      ΑΝ ΕΣΟΔΑ[Ι] <= ΕΣΟΔΑ[Ι+1] ΤΟΤΕ 

12.         ΓΡΑΨΕ 'Ο ',Ι,'ος μήνας ΑΥΞΗΣΗ' 

13.      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

14.   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

15. ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   

 
 

11. Δίνεται το παρακάτω πρόβλημα: «Μια επιχείρηση έχει τρία υποκαταστήματα. Να αναπτύξετε 

πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που να διαβάζει από το πληκτρολόγιο τα έσοδα κάθε υποκαταστήματος ανά 

τρίμηνο ενός έτους και να τα καταχωρεί σε πίνακα. Για κάθε υποκατάστημα να υπολογίζει και να 

εμφανίζει τα ετήσια έσοδα». Για το πρόγραμμα αυτό: 

Α) Εκτελέστε το πρόγραμμα για τις τιμές εισόδου του παρακάτω πίνακα και συμπληρώστε τον πίνακα  

     τιμών. Στον πίνακα χρησιμοποιήστε όσες γραμμές χρειάζεστε. 

 

Β) Ποια λάθη εντοπίσατε κατά την εκτέλεση του προγράμματος; Προτείνετε διορθώσεις. 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έσοδα_υποκαταστημάτων 

2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

3.   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΕΣΟΔΑ[3,4], Άθροισμα 

4.   ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, Κ 

5. ΑΡΧΗ 

6.   Άθροισμα  0 

7.   ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3 

8.      ΓΡΑΨΕ 'Δώσε τα έσοδα των τριμήνων του ',Ι,'ου υποκαταστήματος' 

9.      ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4 

10.          ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΣΟΔΑ[Ι,Κ] 

11.          Άθροισμα  Άθροισμα + ΕΣΟΔΑ[Ι,Κ] 

12.      ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

13.      ΓΡΑΨΕ 'Ετήσια έσοδα', Άθροισμα 

14.   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

15. ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
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12. Δίνεται το πρόβλημα: «Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που να διαβάζει τα μηνιαία έσοδα και τα 

μηνιαία έξοδα μιας επιχείρησης για το πρώτο εξάμηνο του έτους και να τα καταχωρεί σε πίνακες. Μέσω 

συνάρτησης να υπολογίζει το πλήθος των μηνών που είχαν ζημία, δηλαδή τα έσοδα ήταν λιγότερα από 

τα έξοδα. Τέλος, να εμφανίζει το πλήθος των μηνών που είχαν ζημία». Για το παρακάτω πρόγραμμα: 

Α) Εκτελέστε το πρόγραμμα για τις τιμές εισόδου των παρακάτω πινάκων και συμπληρώστε τον πίνακα 

τιμών. Στον πίνακα χρησιμοποιήστε όσες γραμμές χρειάζεστε. Ποια τιμή θα πάρει η μεταβλητή 

«Μήνες_με_ζημία» μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της συνάρτησης; Με βάση την εκφώνηση 

πόσοι μήνες είχαν ζημία; 

Μηνιαία έσοδα 

 

Μηνιαία έξοδα 

 

Πίνακας τιμών 

 

Β) Ποια λάθη εντοπίσατε κατά την εκτέλεση του προγράμματος; Προτείνετε διορθώσεις. 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλεγχος_ζημιάς 

2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

3.   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΕΣΟΔΑ[6], ΕΞΟΔΑ[6] 

4.   ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, Πλήθος, Μήνες_με_ζημιά 

5. ΑΡΧΗ 

6.   ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6 

7.      ΓΡΑΨΕ 'Δώσε τα έσοδα και έξοδα του ',Ι,'ου μήνα' 

8.      ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΣΟΔΑ[Ι],ΕΞΟΔΑ[Ι] 

9.   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

10.   Μήνες_με_ζημιά  Υπολογισμός(ΕΣΟΔΑ,ΕΞΟΔΑ) 

11.   ΓΡΑΨΕ 'Μήνες που είχαν ζημιά', Μήνες_με_ζημιά 

12. ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   

13.  

14. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Υπολογισμός(Πίνακας1,Πίνακας2):ΑΚΕΡΑΙΑ 

15. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

16.   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Πίνακας1[6], Πίνακας2[6] 

17.   ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, Πλήθος 

18. ΑΡΧΗ 

19.   Πλήθος  0 

20.   ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6 

21.      ΑΝ Πίνακας2[Ι] < Πίνακας1[Ι] ΤΟΤΕ 

22.         Πλήθος  Πλήθος + 1 

23.      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
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24.   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

25.   Υπολογισμός  Πλήθος 

26. ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

 

 

13. Δίνεται το πρόβλημα: «Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που να διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό ν, 

να υπολογίζει μέσω συνάρτησης το παραγοντικό του και να το εμφανίζει. Το παραγοντικό του αριθμού 

ν συμβολίζεται με ν! και υπολογίζεται ως εξής: ν! = 1 x 2 x . . . x ν. Για παράδειγμα 4! = 1 x 2 x 3 x 4 = 

24». Για το παρακάτω πρόγραμμα: 

Α) Να εκτελέσετε το πρόγραμμα για την τιμή εισόδου 4 και να καταγράψετε τις 

τιμές των μεταβλητών κατά την εκτέλεση της συνάρτησης στο διπλανό πίνακα 

τιμών. Στον πίνακα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε  όσες γραμμές χρειάζεστε. 

Β) Ποια λάθη εντοπίσατε κατά την εκτέλεση του προγράμματος; Προτείνετε 

διορθώσεις. 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παραγοντικό 

2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

3.   ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ν, Παρ 

4. ΑΡΧΗ 

5.   ΓΡΑΨΕ 'Δώσε έναν ακέραιο θετικό αριθμό' 

6.   ΔΙΑΒΑΣΕ Ν 

7.   Παρ  Υπολογισμός(Ν) 

8.   ΓΡΑΨΕ 'Παραγοντικό =', Παρ 

9. ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   

10.  

11. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Υπολογισμός(Χ):ΑΚΕΡΑΙΑ 

12. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

13.   ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, Π, Χ 

14. ΑΡΧΗ 

15.   Π  0 

16.   ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Χ 

17.      Π  Π * Ι 

18.   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

19.   Υπολογισμός  Π 

20. ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

 

 

14. Δίνεται το πρόβλημα: «Η βαθμολογία στις γραπτές δοκιμασίες τετραμήνου στο Λύκειο δίνεται με 

ακέραιους αριθμούς στην κλίμακα από 0 έως και 20. Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που να 

διαβάζει τη βαθμολογία σε μια γραπτή δοκιμασία και στη συνέχεια να εμφανίζει μήνυμα «Επιτυχής 

εξέταση», αν η βαθμολογία είναι τουλάχιστον 10, και μήνυμα «Ανεπιτυχής εξέταση» αν η βαθμολογία 

είναι μικρότερη από 10. Σε περίπτωση που δοθεί τιμή εκτός του διαστήματος 0-20 να εμφανίζεται 

μήνυμα λάθους «Μη έγκυρη βαθμολογία»».  

Με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές, προσπαθήστε να δημιουργήσετε κατάλληλα σενάρια ελέγχου 

για να πραγματοποιήσετε έλεγχο ακραίων τιμών. 
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15. Δίνεται το πρόβλημα: «Ένα πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης έχει την ακόλουθη τιμολογιακή πολιτική: για 

στάθμευση έως και 3 ώρες σταθερή χρέωση 6 ευρώ, κάθε επιπλέον ώρα χρεώνεται 1,5 € με μέγιστο 

συνολικό χρόνο παραμονής τις 8 ώρες. Η χρέωση γίνεται για ολόκληρες ώρες. Να αναπτύξετε 

πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο να διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό που αντιστοιχεί στις ώρες 

στάθμευσης ενός οχήματος. Στη συνέχεια να υπολογίζει και να εμφανίζει τη συνολική χρέωση. Αν δοθεί 

ως χρόνος στάθμευσης τιμή εκτός του διαστήματος 1-8, να εμφανίζεται μήνυμα λάθους «Μη έγκυρος 

χρόνος».  

Με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές, να δημιουργήσετε κατάλληλα σενάρια ελέγχου για να 

πραγματοποιήσετε έλεγχο ακραίων τιμών. 

 
16. Δίνεται το πρόβλημα: «Η σχετική υγρασία του αέρα είναι ένας δείκτης της ποσότητας υδρατμών που 

περιέχει ο αέρας και εκφράζεται ως ποσοστό. Για εσωτερικούς χώρους, το ιδανικό επίπεδο σχετικής 

υγρασίας για τον άνθρωπο είναι από 30% έως 60%, με τιμές εκτός αυτών των ορίων να προκαλούν 

δυσφορία. Να αναπτύξετε διαδικασία σε ΓΛΩΣΣΑ, η οποία να δέχεται ως είσοδο μια πραγματική τιμή 

από 0 έως και 1 που αντιστοιχεί στη σχετική υγρασία του αέρα. Στη συνέχεια να εμφανίζει μήνυμα 

«Ιδανική υγρασία» αν η σχετική υγρασία είναι από 0,3 έως και 0,6. Αν η σχετική υγρασία είναι 

χαμηλότερη από 0,3 να εμφανίζει μήνυμα «Ξηρός αέρας», ενώ αν είναι μεγαλύτερη από 0,6 να 

εμφανίζει μήνυμα «Υγρός αέρας». Σε περίπτωση που δοθεί τιμή εκτός του διαστήματος 0-1, να 

εμφανίζεται μήνυμα λάθους «Μη έγκυρη τιμή». Ο έλεγχος της σχετικής υγρασίας να γίνει με ακρίβεια 

2 δεκαδικών ψηφίων». 

Με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές, να δημιουργήσετε κατάλληλα σενάρια ελέγχου για να 

πραγματοποιήσετε έλεγχο ακραίων τιμών. 

 
17. Δίνεται το πρόβλημα: «Στο Λύκειο, για την ετήσια επίδοση των μαθητών και μαθητριών χρησιμοποιείται 

ο γενικός μέσος όρος (Γ.Μ.Ο.) που είναι πραγματικός αριθμός από 0 μέχρι και 20 με ακρίβεια ενός 

δεκαδικού ψηφίου. Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο να διαβάζει έναν πραγματικό 

αριθμό που να αντιστοιχεί στον Γ.Μ.Ο. ενός μαθητή ή μιας μαθήτριας. Αν ο Γ.Μ.Ο. είναι τουλάχιστον 

9,5 να εμφανίζεται μήνυμα «Προάγεται», διαφορετικά να εμφανίζεται μήνυμα «Παραπέμπεται σε 

επανεξέταση». Αν δοθεί τιμή εκτός διαστήματος 0-20, να εμφανίζεται μήνυμα «Μη έγκυρος Γ.Μ.Ο.».  

Με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές, να δημιουργήσετε κατάλληλα σενάρια ελέγχου για να 

πραγματοποιήσετε έλεγχο ακραίων τιμών. 

 
18. Δίνεται το πρόβλημα: «Μια τουριστική επιχείρηση διαθέτει διαμερίσματα για βραχυχρόνια μίσθωση 

σύμφωνα με την ακόλουθη τιμολογιακή πολιτική: για διαμονή έως και 3 ημέρες 50€/ημέρα, για διαμονή 

έως και 7 ημέρες 47€/ημέρα, για διαμονή έως και 20 ημέρες 42€/ημέρα. Ο μέγιστος χρόνος μίσθωσης 

κάθε διαμερίσματος είναι 20 ημέρες. Να αναπτύξετε συνάρτηση σε ΓΛΩΣΣΑ, η οποία να δέχεται ως 

είσοδο το πλήθος των ημερών διαμονής και να επιστρέφει τη συνολική χρέωση. Σε περίπτωση που 

δοθεί είσοδος εκτός του διαστήματος 1-20 η συνάρτηση να επιστρέφει την τιμή -1. 
Με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές, να δημιουργήσετε κατάλληλα σενάρια ελέγχου για να 

πραγματοποιήσετε έλεγχο ακραίων τιμών. 
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19. Να χαρακτηριστούν οι παρακάτω προτάσεις με Σ αν είναι Σωστές ή Λ αν είναι Λάθος: 

1. Στον έλεγχο «μαύρου κουτιού» τα σενάρια ελέγχου βασίζονται στον κώδικα του προγράμματος. 

2. Τα σενάρια ελέγχου περιλαμβάνουν και μη αποδεκτές τιμές εισόδου. 

3. Κατά τον έλεγχο ακραίων τιμών ελέγχονται τυχαίες τιμές από κάθε διάστημα της εισόδου. 

4. Ο έλεγχος «μαύρου κουτιού» μπορεί να εφαρμοστεί και σε υποπρογράμματα. 

5. Η εκτέλεση διαίρεσης με το 0 προκαλεί ένα λογικό λάθος. 

6. Η εισαγωγή σχολίων μέσα σε ένα πρόγραμμα μπορεί να προκαλέσει συντακτικό λάθος. 

7. Τα διαστήματα των σεναρίων ελέγχου θεωρούνται ισοδύναμα όταν δεν υπάρχουν λάθη και όλες οι 

τιμές ενός διαστήματος εισόδου παράγουν τιμές που ανήκουν στο ίδιο διάστημα αποτελεσμάτων. 

8. Τα περισσότερα λάθη γίνονται συνήθως στις ακραίες τιμές των διαστημάτων. 

 


