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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, ανοίκει στον Ευκλείδη. 

5. Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να γίνει μόνο με χρήση ελεύθερου κειμένου 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. Το ελεύθερο κείμενο θεωρείται ο πιο αδόμητος τρόπος αναπαράστασης αλγορίθμου 

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

14. Όλα τα προβλήματα λύνονται και αλγοριθμικά 

15. Τα σχόλια διευκολύνουν την κατανόηση ενός αλγορίθμου 

16. Σε μια εντολή εκχώρησης δεν επιτρέπεται η χρήση σταθερών 

17. Ένας αλγόριθμος επιλύει μόνο υπολογιστικά προβλήματα  

18. Για την αναπαράσταση των δεδομένων εισόδου ενός αλγορίθμου χρησιμοποιούμε τις σταθερές 

19. Ένας αλγόριθμος μπορεί να αναπαρασταθεί με 4 διαφορετικούς τρόπους 

20. Η σειρά εκτέλεσης των εντολών στη δομή ακολoυθίας είναι προκαθορισμένη 

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

22. Στο δεξιό τμήμα μιας εντολής εκχώρησης πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά πράξη 

23. Τα είδη των μεταβλητών που χρησιμοποιούμε είναι οι αριθμητικές, οι αλφαριθμητικές και οι σταθερές 

24. Για να αναπαραστήσουμε τα δεδομένα και τα αποτελέσματα σ’ έναν αλγόριθμο, χρησιμοποιούμε σταθερές 

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

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

27. Σε μια εντολή εκχώρησης είναι δυνατόν μια παράσταση στο δεξιό μέλος να περιέχει τη μεταβλητή που 

βρίσκεται στο αριστερό 

28. Το αποτέλεσμα μια πράξης μπορεί να εκχωρηθεί σε μια σταθερά 

29. Δεσμευμένες λέξεις ονομάζονται αυτές που ορίζει ο προγραμματιστής ως ονόματα των μεταβλητών του 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 
ΚΕΦ.2 
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30. Η εντολή Χ ← Χ * Χ είναι έγκυρη 

31. Στη δομή ακολουθίας μια συγκεκριμένη εντολή μπορεί να εκτελεστεί πολλές φορές 

32. Η είσοδος σε ένα αλγοριθμικό πρόβλημα είναι ένα σύνολο μεταβλητών που σχετίζονται με τα δεδομένα του  

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

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

35. Μια δομή επιλογής μπορεί να εκτελεστεί πολλές φορές 

36. Η δομή της επιλογής χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει μία συγκεκριμένη σειρά βημάτων για 

την επίλυση ενός προβλήματος 

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

38. Η δομή επιλογής περιλαμβάνει τον έλεγχο κάποιας συνθήκης που μπορεί να έχει δύο τιμές (Αληθής ή 

Ψευδής) 

39. Οι διαδικασίες των πολλαπλών επιλογών εφαρμόζονται στα προβλήματα όπου εκτελούνται κάποιες εντολές 

ανάλογα με την τιμή που παίρνει μία μεταβλητή 

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

41. Με την εντολή "Αν Χ div 2 = 0 " ελέγχουμε αν ο Χ είναι άρτιος 

42. Η λογική πρόταση ( Χ^2 > 0 ) είναι πάντοτε αληθής 

43. Στη δομή απλής επιλογής η ομάδα εντολών εντός της δομής εκτελείται όταν η συνθήκη είναι αληθής 

44. Στην πολλαπλή επιλογή κάθε περίπτωση αντιστοιχεί σε διαφορετική τιμή της μεταβλητής 

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

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

47. Κάθε εντολή Αν περιέχει Αλλιώς 

48. Κάθε εντολή πολλαπλής επιλογής μπορεί να αναπαρασταθεί από πολλές απλές Αν 

49. Στην δομή πολλαπλής επιλογής εκτελείται πάντα το τμήμα "Αλλιώς" 

50. Όταν πρέπει να εκτελεστούν κάποιες εντολές υπό κάποια συνθήκη χρησιμοποιείται η δομή ακολoυθίας 

51. Μια δομή επιλογής μπορεί να περιλαμβάνει μόνο εντολές εκχώρησης τιμής 

52. Σε μια έκφραση εκτελούνται πρώτα οι συγκριτικοί τελεστές και στη συνέχεια οι αριθμητικοί 

53. Στη δομή επανάληψης Για δεν είναι δυνατόν η αρχική τιμή να είναι μεγαλύτερη από την τελική 

54. Δεν μπορούμε να έχουμε μια δομή επανάληψης μέσα σε μια άλλη δομή επανάληψης 

55. Η λογική των επαναληπτικών διαδικασιών εφαρμόζεται στις περιπτώσεις, όπου μία ακολουθία εντολών 

πρέπει να εφαρμοσθεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι κοινό 

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

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

58. Η εντολή ΓΙΑ πρέπει να περιλαμβάνει για βήμα πάντοτε ένα θετικό αριθμό 

59. Στη δομή επανάληψης ΓΙΑ το βήμα δεν πρέπει να είναι μηδέν 

60. Όταν το πλήθος των επαναλήψεων είναι γνωστό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δομή επανάληψης ΟΣΟ 
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61. Οι εντολές του βρόχου ΓΙΑ εκτελούνται τουλάχιστον μια φορά 

62. Στην δομή ΟΣΟ, η ομάδα εντολών εκτελείται μέχρι η συνθήκη να γίνει ψευδής 

63. Στην δομή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ, υπάρχει περίπτωση η ομάδα εντολών του βρόχου να μην εκτελεστεί καμία φορά 

64. Στις δομές ΟΣΟ και ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ, οι συνθήκες είναι μεταξύ τους αντίθετες 

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

66. Κάθε πρόβλημα που απαιτεί τη χρήση δομής επανάληψης μπορεί να επιλυθεί με τη χρήση της δομής 

επανάληψης ΓΙΑ 

67. Κάθε πρόβλημα που απαιτεί τη χρήση δομής επανάληψης μπορεί να επιλυθεί με τη χρήση της δομής 

επανάληψης ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ 

68. Κάθε πρόβλημα που απαιτεί τη χρήση δομής επανάληψης μπορεί να επιλυθεί με τη χρήση της δομής 

επανάληψης ΟΣΟ 

69. Η δομή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ τερματίζεται όταν η συνθήκη είναι αληθής 

70. Κάθε βρόχος ΓΙΑ μπορεί να μετατραπεί σε ΟΣΟ 

71. Κάθε βρόχος ΓΙΑ μπορεί να μετατραπεί σε ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ 

72. Κάθε βρόχος ΟΣΟ μπορεί να μετατραπεί σε ΓΙΑ 

73. Κάθε βρόχος ΟΣΟ μπορεί να μετατραπεί σε ΜΕΧΡΙ_ΟΤΟΥ και το αντίθετο 

74. Εντός μιας δομής επιλογής δεν μπορεί να περιέχεται δομή επανάληψης 

75. Εντός μιας δομής επανάληψης δεν μπορεί να περιέχεται δομή επιλογής 

76. Στην δομή επανάληψης ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ οι μεταβλητές που υπάρχουν στην συνθήκη πρέπει να 

αρχικοποιούνται πριν το βρόχο 

77. Στην δομή επανάληψης ΟΣΟ οι μεταβλητές που υπάρχουν στην συνθήκη πρέπει να πάρουν τιμή πριν το 

βρόχο 

78. Οι επαναληπτικές δομές χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που μια ομάδα εντολών πρέπει να εκτελεστεί 

πολλές φορές 

79. Μια δομή επανάληψης πρέπει να φροντίζει για μεταβολή της τιμής της συνθήκης ώστε κάποτε να 

τερματίζεται 

80. Στη δομή επανάληψης ΓΙΑ πρέπει η τιμή του μετρητή να μεταβάλλεται εντός του βρόχου 

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

82. Η δομή ΟΣΟ τερματίζεται όταν η συνθήκη γίνεται ψευδής 

83. Εντός της δομής ΓΙΑ δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της τιμής του μετρητή 

84. Αν οι μεταβλητές α, β είναι αριθμητικές και έχουν κάποια τιμή, τότε οι παρακάτω εντολές αν εκτελεστούν στη 

σειρά, ανταλλάσσουν τις τιμές τους     Α ← Α + Β ,  Β ← Α – Β ,  Α ← Α – Β 

85. Αλγόριθμος είναι μια ακολουθία βημάτων που βοηθά στην επίλυση ενός προβλήματος 

86. Ένας αλγόριθμος μπορεί να έχει καμία, μία ή πολλές τιμές δεδομένων που του δίνονται ως είσοδοι 

87. Μια σειρά βημάτων που δεν ικανοποιεί το κριτήριο της περατότητας δεν αποτελεί αλγόριθμο 

 



Ευάγγελος Χρ. Ζιούλας (Καθηγητής Πληροφορικής) 

 
4 

 

88. Στην εντολή Χ  Α mod B η μεταβλητή Χ μπορεί να είναι πραγματική 

89. Όταν ένας αλγόριθμος εκφράζεται υπό μορφή ελευθέρου κειμένου, υπάρχει κίνδυνος παραβίασης του 

κριτηρίου της καθοριστικότητας 

90. Η πιο γνωστή διαγραμματική τεχνική αναπαράστασης του αλγορίθμου είναι τα διαγράμματα ροής 

δεδομένων 

91. Ένας αλγόριθμος μπορεί να παρασταθεί συνολικά με 4 διαφορετικούς τρόπους 

92. Το όνομα μιας μεταβλητής πρέπει υποχρεωτικά να αρχίζει με γράμμα ή με κάτω παύλα _ 

93. Οι συγκριτικοί τελεστές έχουν μικρότερη προτεραιότητα από τους αριθμητικούς και μεγαλύτερη από τους 

λογικούς 

94. Οι τελεστές div και mod έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα από τους τελεστές * και / 

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

96. Η συνθήκη είναι μια λογική έκφραση με λογικούς τελεστές που μπορεί να πάρει τιμή Αληθής ή Ψευδής 

97. Δύο πολύ γνωστοί αλγόριθμοι της αρχαιότητας ανοίκουν στον Ευκλείδη και τον Ερατοσθένη 

98. Ο ατέρμων βρόχος μιας εντολής επανάληψης οδηγεί σε έναν αλγόριθμο χωρίς περατότητα  

99. Η ολίσθηση προς τα αριστερά ισοδυναμεί με πολλαπλασιασμό του αριθμού επί 2  

100. Ο πολλαπλασιασμός αλλά ρωσικά είναι ένας αλγόριθμος που στηρίζεται στην πράξη της ολίσθησης 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΝΩΝ 

1. Οι ____________ μεταβλητές μπορούν να λάβουν μόνο δυο τιμές: αληθής και ψευδής 

2. Ο πολλαπλασιασμός  _____   _____________ απαιτεί πολλαπλασιασμό * 2, διαίρεση div 2 και πρόσθεση 

3. Η επαναληπτική δομή που περιλαμβάνει έλεγχο επανάληψης στο τέλος της διαδικασίας ξεκινά με τη φράση  

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ και λήγει με τη φράση ______________ 

4. Ο αλγόριθμος που δεν διαθέτει τρόπο τερματισμού χαρακτηρίζεται ως _____________ διαδικασία 

5. Τα αναγνωριστικά των οποίων οι τιμές μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια του αλγορίθμου ονομάζονται 

____________ και εκείνα των οποίων οι τιμές δεν μπορούν να μεταβληθούν ______________ 

6. Η δομή ______ i από τ1 μέχρι τ2 με_βήμα β αποτελεί ένα επαναληπτικό σχήμα ορισμένων επαναλήψεων 

7. Η επαναληπτική δομή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ περιλαμβάνει διαδικασίες και λήγει με τη φράση ______________ 

8. Η _____________ δομή χρησιμοποιείται πρακτικά για την αντιμετώπιση απλών προβλημάτων, όπου είναι 

δεδομένη η σειρά εκτέλεσης των εντολών 

9. Η δομή της ____________ χρησιμοποιείται όταν υπάρχει αναγκαιότητα απόφασης μεταξύ ενός συνόλου 

περιπτώσεων 

10. Η ______________ ενός αλγορίθμου γίνεται με ένα πρόγραμμα που όταν εκτελεστεί θα έχει τα ίδια 

αποτελέσματα με τον αλγόριθμο 

11. Τα ______________ αποτελούν ένα γραφικό τρόπο παρουσίασης του αλγορίθμου 

12. Οι _______________ διαδικασίες συνδυάζουν περισσότερες από μία αλγοριθμικές συνιστώσες 
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13. Σύμφωνα με το κριτήριο της _______________ κάθε εντολή του αλγορίθμου δεν πρέπει να αφήνει καμία 

αμφιβολία για την εκτέλεσή της 

14. Το τμήμα εντολών που επαναλαμβάνεται σε μια δομή επανάληψης ονομάζεται _____________ 

15. Στο αριστερό σκέλος μιας εντολής εκχώρησης βρίσκεται πάντα μια ______________ 

16. Ένας αλγόριθμος υπό μορφή ελευθέρου κειμένου δημιουργεί κίνδυνο παραβίασης της ______________ 

17. Μια _______________ τιμή πρέπει να περικλείεται από διπλά εισαγωγικά "  " 

18. Οι _______________ λέξεις έχουν αυστηρά προκαθορισμένη σημασία μέσα στον αλγόριθμο 

19. Με την εντολή ____________ αποδίδεται η τιμή μιας έκφρασης σε μία μεταβλητή 

20. Το αποτέλεσμα της ___________ δύο συνθηκών είναι Αληθής, μόνο όταν και οι δύο συνθήκες είναι Αληθής 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1. Μία διαδικασία που δεν ολοκληρώνεται μετά από πεπερασμένο πλήθος βημάτων αποτελεί  

    α) δεδομένα         β) υπολογιστική διαδικασία          γ) αλγόριθμο        δ) ατέρμων έλεγχο δεδομένων 

 

2. Πόσο κάνει η παρακάτω πράξη:   5 mod 2 * 10 div 2 

    α) 10          β) 5            γ) 0           δ) απροσδιόριστο 

 

3. Κάθε αλγόριθμος πρέπει να ικανοποιεί το κριτήριο της:  

    α) επιλογής      β) ακολουθίας      γ) ανάθεσης      δ) περατότητας 

 

4. Ποιο από τα παρακάτω ακολουθεί πάντα μια εντολή Διάβασε 

    α) μεταβλητή          β) έκφραση       γ) σταθερά      δ) αλφαριθμητική τιμή 

 

5. Ένας από τους τρόπους αναπαράστασης των αλγορίθμων είναι: 

    α) λογικές εκφράσεις      β) θεωρητική τυποποίηση     γ) διαγραμματικές τεχνικές     δ) αριθμητικές πράξεις 

 

6. Ποια από τις παρακάτω πράξεις διευκολύνει τον Η/Υ στην εύρεση του γινομένου δύο ακέραιων τιμών; 

    α) πολλαπλασιασμός     β) πρόσθεση         γ) ολίσθηση        δ) ύψωση σε δύναμη 

 

7. Η παράσταση: 3 (α² - 4β²) – 5(α²c+β²d)    σε ποια από τις παρακάτω εκχωρήσεις τιμών  αντιστοιχεί; 

                                                αβc-d²   

    α)  f ← 3*(α*α-4*β*β)-5*(α*α*c+β*β*d)/(α*β*c-d*d)             

    β)  f ← 3*(α*α-4*β*β)-5*(α*α*c+β*β*d)/α*β*c-d*d 

    γ)  f ← (3*(α*α-4*β*β)-5*(α*α*c+β*β*d))/(α*β*c-d*d)           

    δ)  f ← (3*(α*α-4*β*β))-(5*(α*α*c+β*β*d))/(α*β*c-d*d) 
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8. Μία εντολή «Αν…τότε» περιλαμβάνει κάποια:     α) συνθήκη   β) ακολουθία   γ) ανάθεση   δ) επανάληψη 

 

9. Με την ερώτηση Αν (Α mod 2 = 0), εννοούμε εν γένει, ότι επιθυμούμε να εξετάσουμε αν 

    α) o Α είναι περιττός     β) ο Α είναι μικρότερος του 2     γ) ο Α ισούται με 2     δ) ο Α διαιρείται ακριβώς με το 2 

 

10. Οι εμφωλευμένες δομές περιλαμβάνουν συνδυασμό: 

      α) συνθήκης και εκτύπωσης           β) διαφόρων αλγοριθμικών δομών    

      γ) συνθήκης και ανάγνωσης           δ) ανάγνωσης και εκτύπωσης 

 

11. Μία εμφωλευμένη δομή χρησιμοποιείται όταν χρειάζεται: 

      α) μία ενέργεια να περιληφθεί μέσα σε άλλη          β) να υπάρχει επανάληψη συγκεκριμένων εντολών 

      γ) να υπάρχει εκτύπωση και ανάγνωση τιμών       δ) να επαναληφθεί μία ενέργεια πολλές φορές 

 

12. Η λογική πράξη της διάζευξης ( Ή ) μεταξύ 2 προτάσεων είναι αληθής όταν: 

     α) οποιαδήποτε από τις δύο προτάσεις είναι αληθής           β) η πρώτη πρόταση είναι ψευδής 

     γ) η δεύτερη πρόταση είναι ψευδής                                      δ) και οι δύο προτάσεις είναι αληθείς 

 

13. Η λογική πράξη της σύζευξης ( ΚΑΙ ) μεταξύ 2 προτάσεων είναι αληθής όταν: 

     α) οποιαδήποτε από τις δύο προτάσεις είναι αληθής            β) η πρώτη πρόταση είναι αληθής 

     γ) η δεύτερη πρόταση είναι αληθής                                       δ) και οι δύο προτάσεις είναι αληθείς 

 

14. Αν μετά την εκτέλεση του κάτωθι τμήματος αλγορίθμου, το a = 0 και το b = 3, τι τιμές θα έχουν τα x και y; 

       Αν (x mod y < x div y) τότε 

                 a ← 0  

                 b ← 0    α) x=7, y=2        β) x=4, y=3        γ) x=3, y=5       δ) x=9, y=3 

Αλλιώς 

        a ← x div y 

        b ← x mod y 

Τέλος_αν 
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15. Με την δομή "Όσο ((a mod 2=0) και (b mod 2=1))  επανάλαβε",  πετυχαίνουμε  να εκτελούμε τον βρόχο όσο 

       α) o a είναι περιττός και ο b άρτιος                     β) ο a είναι άρτιος και ο b περιττός   

       γ) ο a και o b είναι άρτιοι                                     δ) ο a και ο b είναι περιττοί 

 

16. Η λογική των επαναληπτικών διαδικασιών εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου: 

     α) μία ακολουθία εντολών πρέπει να εφαρμοσθεί σε δύο περιπτώσεις  

     β) μία ακολουθία εντολών πρέπει να εφαρμοσθεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων 

     γ) υπάρχει απαίτηση να ληφθεί μία απόφαση με βάση κάποια συνθήκη 

     δ) υπάρχουν δύο συνθήκες που πρέπει να ισχύουν η μία μετά την άλλη 

 

17. Η εκτέλεση του κάτωθι τμήματος αλγορίθμου: όπου a ακέραιος, μας δίνει 

s ← 0        p ← 0 

διάβασε a     α) το γινόμενο των περιττών και 0 για τους αρτίους   

Όσο (a>0) επανάλαβε    β) το άθροισμα των περιττών και το γινόμενο των άρτιων 

   Αν (a mod 2 = 1) τότε    γ) το άθροισμα των περιττών και 0 για τους άρτιους 

        s ← s + a     δ) το άθροισμα των αρτίων και 0 για τους περιττούς 

   αλλιώς 

        p ← p * a 

   Τέλος_αν 

   Διάβασε a 

Τέλος_επανάληψης 

                        

18. Για το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου, αν το αποτέλεσμα είναι da=0 και dp=3, ποια τιμή πρέπει να έχει το a; 

da ← 0 

dp ← 0        α) a=11       β) a=9    

Για i από a μέχρι 4 με_βήμα  –2    γ) a=8         δ) a=2 

   Αν (i mod 2 = 0) τότε 

        da ← da + 1 

   αλλιώς 

        dp ← dp + 1 

   Τέλος_αν 

Τέλος_επανάληψης 
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19. Το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου υπολογίζει 

Σ ← 0        α) το άθροισμα των τριψήφιων αριθμών 

Για i από 100 μέχρι 999 με_βήμα 2    β) το άθροισμα των τριψήφιων άρτιων αριθμών 

    Σ ← Σ + i       γ) το άθροισμα των τριψήφιων περιττών 

Τέλος_επανάληψης      δ) το άθροισμα των περιττών αριθμών έως το 999 

     

20. Ποιος από τους παρακάτω τελεστές εφαρμόζεται σε έναν μόνο τελεστέο: 

      α) ΟΧΙ   β) mod  γ) div  δ) KAI  ε) +  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ 

Εκφράσεις Αλγοριθμικές Έννοιες 

 1. α + 2 > β - 1  Α)  Δομή επιλογής 

 2. Εκτύπωσε Χ    Β)  Δομή επανάληψης  

 3. Αν Δ > 20 τότε   

         ... 

     Τέλος_αν   

 

 Γ)  Αριθμητική έκφραση 

 4. β  β + 1  Δ)  Μεταβλητή 

 5. α + χ / 3  Ε)  Εντολή εξόδου 

 6. Διάβασε Α  ΣΤ) Εντολή εισόδου 

   Ζ)  Λογική έκφραση 

   Η)  Εντολή εκχώρησης τιμής   

 
 

Τιμή Τύπος Δεδομένων 

 1. “1565”  Α) Αλφαριθμητικός 

 2. 486  Β) Αριθμητικός (ακέραιος) 

 3. “Ψευδής”    Γ) Αριθμητικός (πραγματικός) 

 4. Αληθής  Δ) Λογικός 

 5. “34.2”   

 6. –4.7896   

 7.  5.0   
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Τελεστής Εξήγηση  

1. Αν (Συνθ) τότε   
         εντολές  

 αλλιώς_αν (Συνθ) τότε  
         εντολές 
   αλλιώς_αν … 

 Α) απλή επιλογή 

 2. μεταβλητή  έκφραση 
 Β) πολλαπλή επιλογή 

3. Αν (Συνθ) τότε   
    εντολές  

    Τέλος_αν 

 Γ) σύνθετη επιλογή 

4.  Αν (Συνθ) τότε 
     εντολές 1 
αλλιώς 
     εντολές 2 

     τέλος_αν 

 Δ) εντολή εκχώρησης 

 


