
Θεωρία 1. Τι είναι αλγόριθμος 
Απάντηση: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε 
πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. 
 
 
 
Θεωρία 2. Ποιά είναι τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος 
Απάντηση: Είσοδος, Έξοδος, Καθοριστικότητα, Περατότητα, Αποτελεσματικότητα 
 
 
 
Θεωρία 3. Τρόποι αναπαράστασης αλγορίθμων 
Απάντηση: με ελεύθερο κείμενο, με διαγραμματικές τεχνικές, με φυσική γλώσσα, με κωδικοποίηση 
 
 
 
Θεωρία 4. Σύμβολα Διαγραμμάτων Ροής 

 
 
 
 
 
 
 



Θεωρία 5. Ποιοί είναι οι τύποι Δεδομένων 
Απάντηση: 
Ακέραιος τύπος. Ο τύπος αυτός περιλαμβάνει τους ακέραιους που είναι γνωστοί από τα μαθηματικά. Οι ακέραιοι 
μπορούν να είναι θετικοί, αρνητικοί ή μηδέν. Παραδείγματα ακεραίων είναι οι αριθμοί 1, 3409, 0, -980. 
 
Πραγματικός τύπος. Ο τύπος αυτός περιλαμβάνει τους πραγματικούς αριθμούς που γνωρίζουμε από τα 
μαθηματικά. Οι αριθμοί 3.14159, 2.71828, -112.45, 0.45 είναι πραγματικοί αριθμοί. Και οι πραγματικοί αριθμοί 
μπορούν να είναι θετικοί, αρνητικοί ή μηδέν. 
 
Χαρακτήρας. Ο τύπος αυτός αναφέρεται τόσο σε ένα χαρακτήρα όσο και μία σειρά χαρακτήρων. Παραδείγματα 
χαρακτήρων είναι 'Κ', 'Κώστας', 'σήμερα είναι Τετάρτη', 'Τα πολλαπλάσια του 15 είναι'. 
 
Λογικός. Αυτός ο τύπος δέχεται μόνο δύο τιμές ΑΛΗΘΗΣ και ΨΕΥΔΗΣ. Οι τιμές αντιπροσωπεύουν αληθείς ή ψευδείς 
συνθήκες. 
 
 
 
 
Θεωρία 6.Ποιοί είναι οι τελεστές και ποιά η προτεραιότητά τους 
Τελεστές είναι τα σύμβολα και οι λέξεις που χρησιμοποιούνται στις διάφορες πράξεις. Οι τύποι τελεστών που θα 
συναντήσουμε φέτος είναι:  
 

 Αριθμητικοί  
o +  για πρόσθεση  
o -  για αφαίρεση  
o για πολλαπλασιασμό  
o /  για διαίρεση  
o mod  για το υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης  
o div  για το πηλίκο ακέραιας διαίρεσης  
o ^  για ύψωση σε δύναμη  

 Συγκριτικοί ή σχεσιακοί για σύγκριση τιμών (< , > , = , ≤ , ≥ , ≠)  
 Λογικοί για τις λογικές πράξεις (ΟΧΙ , ΚΑΙ, Ή)  

 
Προτεραιότητα τελεστών: Προηγούνται οι Αριθμητικοί μετά οι Συγκριτικοί και τέλος οι Λογικοί τελεστές 
 
 

ΑΣΚΗΣΗ 1 
Η μία άσκηση θα είναι Πίνακας Τιμών. Ουσιαστικά σας δίνεται έτοιμος ο αλγόριθμος και εσείς πρέπει να γράφετε 
τις τιμές που παίρνουν οι μεταβλητές κατά την εκτέλεσή του καθώς και τις τιμές που θα εμφανιστούν στην οθόνη. 

 
Αλγόριθμος άσκηση 
  πλήθος 0 
  Για i από 1 μέχρι 3 
     κ  i * 2 
     Αν κ > 4 τότε  
        λ  κ + 1 
        πλήθος  πλήθος + 1    
     αλλιώς  
        λ  κ + 2 
     τέλος_αν 
     Εμφάνισε λ 
  Τέλος_επανάληψης 
  Εμφάνισε i  
Τέλος άσκηση 
 



 
 
ΛΥΣΗ 
 

πλήθος i κ λ οθόνη παρατηρήσεις 
0      
 1    1 ≤ 3 μπαίνω 1η επανάληψη 
  2   κ  i * 2 
   4  κ > 4 Δεν ισχύει οπότε μπαίνω στο αλλιώς 
    4 Εμφανίζεται το λ 
 2    Στο τέλος της επανάληψης το i αυξάνει κατά 1 ώστε να μπει στο νέο κύκλο 
     2 ≤ 3 μπαίνω 2η επανάληψη 
  4    
   6  κ > 4 Δεν ισχύει οπότε μπαίνω στο αλλιώς 
    6 Εμφανίζεται το λ 
 3    Στο τέλος της επανάληψης το i αυξάνει κατά 1 ώστε να μπει στο νέο κύκλο 
     3 ≤ 3 μπαίνω 3η επανάληψη 
  6    
   7  κ > 4 Ισχύει 

1      
    7 Εμφανίζεται το λ 
 4    Στο τέλος της επανάληψης το i αυξάνει κατά 1 ώστε να μπει στο νέο κύκλο 
     4 ≤ 3.  Δεν ισχύει οπότε ΔΕ γίνεται 4η επανάληψη 
    4 Εμφανίζεται το i 

 
 

ΑΣΚΗΣΗ 2 
Η δεύτερη άσκηση θα είναι με επανάληψη όπου θα πρέπει να βρειτε πόσες φορές συμβαίνει κάτι και να βρείτε 
κάποια αθροίσματα. 
 
Να γράψετε πρόγρμμα που  
α. Θα διαβάζει για τους 15 μαθητές μιας τάξης το όνομά τους, τις απουσίες τους και το βαθμό τους. 
β. Θα εμφανίζει για κάθε μαθητή το όνομα του και δίπλα ένα χαρακτηρισμό για το βαθμό του σύμφωνα με τον 
πίνακα 
 

0 – 9.9 ΚΑΚΟΣ 
10 – 17.9 ΚΑΛΟΣ 
18 - 20 ΑΡΙΣΤΟΣ 

  
γ. Θα εμφανίζει πόσοι μαθητές πήραν πάνω από 20 απουσίες. 
δ. Θα εμφανίζει το μέσο όρο της τάξης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΛΥΣΗ (με κόκκινο τα σχόλια) 
 
Αλγόριθμος άσκηση 
  πλήθος  0   Στην αρχή δεν υπάρχει κανένας μαθητής που να έχει πάνω από 20 απουσίες 
  αθρ  0      Για να βρω το μέσο όρο πρέπει να βρω το άθροισμα όλων των βαθμών και να  

διαιρέσω με το 15. Στην αρχή το άθροισμα είναι 0 
  Για i από 1 μέχρι 15  Για κάθε μαθητή 
     Διάβασε όνομα, απουσίες, βαθμός 
      
     Αρχή ερωτήματος β 
     Αν βαθμός < 10 τότε 
       Εμφάνισε όνομα, “ΚΑΚΟΣ” 
     Αλλιώς_αν βαθμός < 15 τότε 
       Εμφάνισε όνομα, “ΚΑΛΟΣ” 
     Αλλιώς 
       Εμφάνισε όνομα, “ΑΡΙΣΤΟΣ” 
     τέλος_αν 
     Τέλος ερωτήματος β 
  
     Ερώτημα γ. Αν βρεις μαθητή με > 20 απουσίες μέτρα τον 
     Αν απουσίες > 20 τότε 
       πλήθος  πληθος + 1  
     τέλος_αν 
 
     Ερώτημα δ. Πρόσθεσε το βαθμό του στο γενικό άθροισμα 
     αθρ  αθρ + βαθμός 
  τέλος_επανάληψης 
 
  αφού τελειώσεις με όλους τους μαθητές, εμφάνισε πόσοι πήραν πάνω από 20 απουσίες και 
το μέσο όρο της τάξης 
  μέσος_όρος  αθρ/15 
  Εμφάνισε πλήθος, μο 
 
Τέλος άσκηση 
 
   
       
  


