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ΘΕΜΑ Α  
Α1.  α) Σωστό,   

β) Λάθος,  
γ) Λάθος,   
δ) Σωστό,   
ε) Σωστό,   
στ) Σωστό. 

 

Α2.  1  β,    2  στ,     3  α,       4  ζ,       5  γ,      6  δ. 
 

Α3. Σχολικό βιβλίο σελίδα  71   επιλέγω  4  από τα παρακάτω 
1. Integer 
2. Real 
3. Boolean 
4. Character (char) 
5. String 

 

Α4. β, γ  
 

Α5. α. 100 
 β. 3 
 



 
ΘΕΜΑ Β  
 
Β1.  
 

 i x y 
Αρχικές τιμές  10 10 
1η επανάληψη 1 15 11 
2η επανάληψη 2 30 14 
3η επανάληψη 3 35 15 
4η επανάληψη 4 70 18 

 
B2. 

x:=10; 
y:=10; 
i:=1; 
while  i <= 4 do 
begin 

if  y mod 2 = 0  then 
begin 

x:=x+5; 
y:=y+1; 

end 
else 

begin 
x:=x*2; 
y:=y+3; 

end; 
i:= i+1; 

end; 
 

  



 
ΘΕΜΑ Γ 
 
program thema_C 
 
var 
num, kostos  : integer; 
ekptosi, teliko : real; 
 
begin 

repeat 
writeln( “Δώσε τον αριθμό των μαθητών :”); 
readln(num); 

until  num  > 0  AND  num <= 200; 
if  num  <= 20  then 

kostos := num * 5 
else 
if  num <= 80  then 

kostos:= num *4 
else 

kostos:= num * 3; 
writeln (“Tο κόστος χωρίς την έκπτωση είναι  :”, kostos); 
if  kostos > 160  then 
begin 

ekptosi := kostos * 0,05 
teliko := kostos - ekptosi 
writeln( “Η έκπτωση είναι  :”, ekptosi) 
writeln ( “Το τελικό κόστος είναι  :” , teliko) 

end 
else 
writeln ( “ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ”); 

end. 



 
ΘΕΜΑ Δ 
 
program thema_D 
 
var 
max, vathm1, vathm2, vathm3, mo : real; 
kop: integer; 
eponimo, max1 : string; 
 
begin 

max:= -1; 
kop :=0; 
max1:= “ΝΟΟΝΕ”; 
readln ( eponimo, vathm1, vathm2, vathm3); 
while  eponimo <> “ ΤΕΛΟΣ”  do 
begin 

mo:=(vathm1 + vathm2 + vathm3)/3; 
if  mo >= 7  then 

writeln( eponimo, mo) 
else 

kop:= kop+1; 
if  mo > max  then 
begin 

max:= mo; 
max1:= eponimo; 

end; 
readln (eponimo, vathm1, vathm2, vathm3); 

end; 
writeln (“Τον μεγαλύτερο Μ.Ο. είχε ο ”, max1);  
writeln (“Κόπηκαν ”, kop, “ διαγωνιζόμενοι.”); 

end. 


