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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ 
 

1. Κάθε εντολή ΑΝ περιλαμβάνει υποχρεωτικά το τμήμα ΑΛΛΙΩΣ. 

2. Κάθε τμήμα προγράμματος που έχει την εντολή ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ μπορεί να γραφεί και με εντολές ΑΝ. 

3. Η χρήση εμφωλευμένων ΑΝ είναι καλή προγραμματιστική τακτική. 

4. Αν Α = 10 και Β = 20 τότε η έκφραση ΟΧΙ (Α > 10) ΚΑΙ ΟΧΙ (Β < 3) είναι Αληθής. 

5. Οι εντολές που βρίσκονται σε μία επανάληψη ΓΙΑ εκτελούνται τουλάχιστον μία φορά. 

6. Κάθε επανάληψη μπορεί να γραφεί με την εντολή ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ. 

7. Σε εμφωλευμένους βρόχους, ο εσωτερικός πρέπει να περικλείεται ολόκληρος στον εξωτερικό. 

8. Η τιμή του βήματος αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε εντολή ΓΙΑ. 

9. Όταν μια δομή επανάληψης είναι εμφωλευμένη σε μια άλλη, τότε για κάθε εξωτερικό βρόχο πρέπει 

να ολοκληρώνονται όλες οι επαναλήψεις του εσωτερικού. 

10. Όταν μια δομή ΓΙΑ είναι εμφωλευμένη σε μια άλλη δομή ΓΙΑ, τότε μπορούμε αν το επιθυμούμε για 

ευκολία να χρησιμοποιήσουμε την ίδια μεταβλητή για μετρητή. 

11. Σε μια συνθήκη μπορεί να συγκρίνονται δύο αλφαριθμητικές  ή δύο λογικές τιμές. 

12. Η μεταβλητή της συνθήκης μιας εντολής επανάληψης πρέπει να μεταβάλλεται στο σώμα της 

επανάληψης. 

13. Όταν είναι γνωστός ο αριθμός των επαναλήψεων, κάθε δομή επανάληψης (ΓΙΑ, ΟΣΟ, ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ) 

είναι επιτρεπτή. 

14. Το τμήμα εντολών που επαναλαμβάνεται σε μια εντολή επανάληψης καλείται βρόχος. 

15. Μια δομή ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ μπορεί πάντα να γραφεί και με ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ…ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. 

16. Κάθε εντολή ΑΝ πρέπει να κλείνει με τη λέξη ΤΕΛΟΣ_ΑΝ. 

17. Αν το Α έχει την τιμή 5 και το Β την τιμή 6, τότε η λογική έκφραση Α>5 Η Α<3 ΚΑΙ Β> 5 είναι Ψευδής. 

18. Η είσοδος σε ένα βρόχο γίνεται συνήθως από την αρχή του. 

19. Το βήμα σε μία εντολή ΓΙΑ δεν είναι υποχρεωτικά ένας ακέραιος αριθμός. 

20. Μία ακέραια και μία πραγματική τιμή απαιτούν τον ίδιο χώρο μνήμης για την αποθήκευσή τους. 

21. Οι συνθήκες είναι λογικές εκφράσεις που μπορεί να περιέχουν συγκρίσεις ανάμεσα σε αριθμητικές, 

αλφαριθμητικές και λογικές τιμές. 

22. Ο έλεγχος περιττών συνθηκών αυξάνει την πολυπλοκότητα του προγράμματος. 

23. Αν το βήμα μιας εντολής ΓΙΑ είναι αρνητικό, τότε η αρχική τιμή πρέπει να είναι μικρότερη από την 

τελική τιμή. 

24. Η εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ είναι μια δομή πολλαπλής επιλογής που τελειώνει με τη λέξη ΤΕΛΟΣ_ΑΝ. 

25. Στη δομή ΕΠΙΛΕΞΕ κάθε περίπτωση μπορεί να περιέχει μια σειρά από διακριτές τιμές ή συνθήκες. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 
ΚΕΦ.8 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΚΕΝΩΝ 

1. Πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή ΓΡΑΨΕ Α 

Α  10 
ΟΣΟ Α <> 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ   Α. 10      Β. 0      Γ. 2      Δ. Άπειρες 
    ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 
           Α  Α -1 
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
    ΓΡΑΨΕ Α 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 

2. Τι θα εκτυπώσουν οι παρακάτω εντολές: 

   Α <- 0 
   Β <- 5 
   Γ <- 10 
   ΑΝ Α > 10 ΤΟΤΕ 
       ΑΝ Β > 20 ΤΟΤΕ 
          ΑΝ Γ > 10 ΤΟΤΕ       Α. 0      Β. 10     Γ. 5      Δ. 20 
             ΓΡΑΨΕ Γ 
          ΑΛΛΙΩΣ 
             ΓΡΑΨΕ 2 * Γ 
          ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
       ΑΛΛΙΩΣ 
          ΓΡΑΨΕ Β 
       ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
   ΑΛΛΙΩΣ 
       ΑΝ Β < 10 ΤΟΤΕ 
          ΓΡΑΨΕ Α 
       ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

 
3. Να συμπληρωθούν τα κενά ώστε οι επόμενες εντολές να τυπώνουν πάντα τον μεγαλύτερο αριθμό 

από τους δύο που διαβάστηκαν 

ΔΙΑΒΑΣΕ Α,Β 
ΑΝ Α < Β _____ 
    __________ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΓΡΑΨΕ Α 

 
4. Να συμπληρωθούν τα κενά ώστε οι επόμενες εντολές να τυπώνουν την τετραγωνική ρίζα 

ΔΙΑΒΑΣΕ Α 
ΑΝ Α __ 0 ΤΟΤΕ 
    Ρίζα   ____(Α) 
    ΓΡΑΨΕ Ρίζα 
_________ 
    ΓΡΑΨΕ 'Δεν υπάρχει ρίζα' 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
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5. Να συμπληρωθούν τα κενά ώστε οι επόμενες εντολές να τυπώνουν το άθροισμα των τετραγώνων 
των περιττών αριθμών που είναι μικρότεροι από 10 

 
Άθροισμα  __________ 
ΓΙΑ ___ ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ ____ ΜΕ_ΒΗΜΑ ____ 
    _________  Άθροισμα + ____ ^ 2 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ Άθροισμα 

 
6. Να συμπληρωθούν τα κενά ώστε οι επόμενες εντολές να τυπώνουν το άθροισμα των άρτιων αριθμών 

από 150 έως 210 
 

Κ  _____ 
Σ  _____ 
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
    Σ  Σ + Κ 
    Κ  Κ + _____ 
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ __________ 
ΓΡΑΨΕ Σ 

 


