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Θέμα Α 
Α1. Να απαντήσετε με ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ ανάλογα αν κρίνετε ότι η πρόταση είναι ορθή ή όχι 

1. Ένας πίνακας μπορεί να έχει ακέραιους και πραγματικούς αριθμούς 

αποθηκευμένους στα κελιά του στο ίδιο πρόγραμμα. 

2. Η λειτουργία της ‘εισαγωγής’ είναι επιτρεπτή σε μονοδιάστατο πίνακα. 

3. Η επανάληψη ΓΙΑ α ΑΠΟ β ΜΕΧΡΙ γ γίνεται τουλάχιστον 1 φορά. 

4. Η απαίτηση για μεγάλο μέγεθος μνήμης χαρακτηρίζεται ως ένα μειονέκτημα για τις 

στατικές δομές δεδομένων. 

5. Η λειτουργία της ‘συγχώνευσης’ αναφέρεται και ως τυπική επεξεργασία των 

στατικών δομών δεδομένων. 

  Μονάδες  10 

Α2. Να αναφέρετε τις τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων. Μονάδες  3 

Α3. Σας δίνετε το τμήμα προγράμματος: 

 Διάβασε α 
 Αν α>0 τότε 
  Όσο α<>-1 επανάλαβε 
   αα/2 
   γράψε α 
  Τέλος_επανάληψης 
  βα^3+2 
 Αλλιώς  
  γράψε α 
 τέλος_αν 
 γράψε β 
  

Να αναφέρετε ποια κριτήρια αλγορίθμου παραβιάζονται και να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας. 
  Μονάδες  4 

Α4. Να γράψετε τον ορισμό του πίνακα. Μπορεί ένας πίνακας να γραφεί Α[4,4,4,4,4]; 
   Μονάδες  5 
Α5. Να γράψετε 1 λογική τιμή. Μονάδες  1 
Α6. Να γράψετε την πράξη της σύζευξης. Μονάδες  1 
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Α7. Σας δίνετε ο ακόλουθος αλγόριθμος ο οποίος εμφανίζει το ημιάθροισμα των στοιχείων 
της κύριας διαγωνίου ενός πίνακα Τ[100,100]. Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε να 
ολοκληρώνει τη διαδικασία σωστά. 
 
 A__[1]__ 
 Γ __[2]__ 
 OΣΟ Γ<=100 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
  Β__[3]__ 
  ΟΣΟ Β>= __[4]__ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
   ΑΝ Γ=Β ΤΟΤΕ 
    ΑΑ+ __[5]__ 
    ΒΒ-1 
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΓ+1 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΓΡΑΨΕ Α Μονάδες  5 
 
Α8. Να γράψετε σε μία λογική πρόταση το κάθε ένα από το ακόλουθο ελεύθερο κείμενο 

1. Ένας πίνακας Α[3] έχει άθροισμα περιττό αριθμό. 
2. Ένας αριθμός x έχει 2 ψηφία. 
3. Μια συνθήκη που χρησιμοποιεί αποκλειστικά 2 λογικές τίμες και 2 λογικούς τελεστές 

ισχύει πάντα. Μονάδες  6 
Α9. Να μετατρέψετε σε ΟΣΟ 
 Σ<-0 
 Διάβασε χ 
 Αρχή_επανάληψης 
  Σ<-Σ+Χ 
  Διάβασε χ 
 Μέχρις_ότου χ>10 
 Γράψε Σ Μονάδες  5 
 

Θέμα Β 
Β1. Δίνεται ο ακόλουθος αλγόριθμος: 

  A[1] <-- 3 

  A[2] <-- 4 

  A[A[1]] <-- 2 

  A[4] <-- A[1] div 2 

  A[5] <-- A[2]+A[A[2]]+ (10 div 2 - 2 div 1)-3 

 

  ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 5 ΜΕ ΒΗΜΑ 2 

    A[i] <-- A[i]*2 

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

  ΓΙΑ i ΑΠΟ 5 ΜΕΧΡΙ 2 ΜΕ ΒΗΜΑ -2 

    A[i] <-- A[i-1]+1 

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

  A[i] <-- A[2] div 2 

 

Να σχεδιάσετε τον πίνακα Α[5] ύστερα από την εκτέλεση των εντολών. 
   Μονάδες  10 
 
Β2. Δίνεται δεδομένος πίνακας Α[20,20]. Να γράψετε τμήμα προγράμματος που να ελέγχει 
ότι όλα τα στοιχεία κάθε γραμμής αυξάνονται συνεχώς. Αν η πρόταση ισχύει, να 
εμφανίσετε σε φθίνουσα σειρά τον αριθμό κάθε γραμμής που το άθροισμά του 
μεγαλύτερου και μικρότερου στοιχείου της είναι περιττός αριθμός.  Μονάδες   10 
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Θέμα Γ  

Σε μια δημοτική δανειστική βιβλιοθήκη υπάρχουν 158 μέλη που δανείζονται βιβλία.  
Να γραφεί αλγόριθμος που:  
Να θεωρήσετε ότι υπάρχει ήδη πίνακας ΟΝ με αλαφαβητικά καταχωρημένα τα επώνυμα 
των μελών. 
Γ1. α. Για κάθε μέλος διαβάζει το φύλο του (Α=άνδρας, Γ=γυναίκα) και το αποθηκεύει στον 
πίνακα ΦΥΛΟ. Να γίνεται έλεγχος εγκυρότητας εισαγωγής του φύλου.  Μονάδες  4 
β. Για κάθε μήνα ενός έτους διαβάζει το πλήθος των βιβλίων που δανείστηκε κάθε μέλος 
και το αποθηκεύει στον πίνακα δύο διαστάσεων ΒΙΒΛΙΑ.  Μονάδες  2 
Για κάθε μέλος υπολογίζει το συνολικό αριθμό των βιβλίων που δανείστηκε στο έτος και το 
αποθηκεύει στον πίνακα SUM.  Μονάδες 2 
Γ2. α. Υπολογίζει το συνολικό αριθμό των βιβλίων που δανείστηκαν οι άνδρες.  Μονάδες  2 
β. Υπολογίζει το συνολικό αριθμό των βιβλίων που δανείστηκαν οι γυναίκες.  Μονάδες  2 
γ. Εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα που δείχνει αν οι άνδρες ή οι γυναίκες έχουν δανειστεί τα 
περισσότερα βιβλία. Σε περίπτωση ίσων συνολικών αριθμών βιβλίων να εμφανίζει το 
μήνυμα “ΙΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ”. Μονάδες  2 
Να διαβάζει ένα επώνυμο και χρησιμοποιώντας τη διαδική αναζήτηση, σε περίπτωση που 
το επώνυμο είναι αποθηκευμένο στον πίνακα ΜΕΛΗ, να εμφανίζει το σύνολο των βιβλίων 
που δανείστηκε στη διάρκεια του έτους. Σε περίπτωση που το επώνυμο δεν είναι 
αποθηκευμένο στον πίνακα να εμφανίζει το μήνυμα “ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ”.  
Σημείωση: Δεν υπάρχει συνωνυμία επωνύμων.                                                           Μονάδες  6  
 

Θέμα Δ 
Τέσσερις από τους καθηγητές σας, χρειάζονται διαίτα. Σας ζήτησαν να γράψετε πρόγραμμα 

που θα αποθηκεύει το ημερήσιο ποσό θερμίδων που καταναλώνουν στη διάρκεια τριών 

μηνών. 

Να διαβάσετε σε πίνακα ΟΝ[4] τα ονόματά τους. Μονάδες  1 

Για κάθε μέρα που ακολουθούν την δίαιτα, ο αλγόριθμος  να δέχεται επαναληπτικά το 

ποσό των θερμίδων του κάθε φαγητού που τρώει ο κάθε ένας καθηγητής. Η επαναληπτική 

διαδικασία θα σταματάει αν δώσουμε τιμή φρουρό το μηδέν.  Μόλις εισάγουμε τα στοιχεία 

για τον πρώτο καθηγητή, ακολουθεί ο δεύτερος, ο τρίτος και τέλος ο τέταρτος και ύστερα 

προχωράμε στην επόμενη ημέρα κοκ. Να υπολογίσετε το σύνολο θερμίδων της μέρας που 

κατανάλωσε ο κάθε ένας και να το αποθηκεύετε σε έναν πίνακα Β[4,90].  

 Μονάδες  5 

Αν θεωρήσουμε ότι το ημερήσιο όριο έχει οριστεί σε 1600 θερμίδες να εμφανίσετε τα 

ονόματα των καθηγητών που κατάφεραν να πετύχουν το στόχο τους σε όλες τις μέρες. 

 Μονάδες  4 

Σε ποιο μήνα ο δεύτερος καθηγητής (σε σειρά) είχε μεγαλύτερη κατανάλωση θερμίδων; 

 Μονάδες  4 

Να εμφανίσετε τις δέκα μέρες που καταναλώθηκαν οι περισσότερες θερμίδες σε σύνολο 

και από τους 4 καθηγητές. Αν θεωρήσουμε ότι η δίαιτα ξεκίνησε Δευτέρα, πόσες από αυτές 

τις δέκα μέρες ήταν μέρες του σαββατοκύριακου; Μονάδες  6 

 (η μορφή των απαντήσεων να είναι όπως θα τα δίνατε στις πανελλαδικές εξετάσεις.  
Θέματα που η επίλυση δεν είναι κατανοητή, δεν προσμετρούνται στον συνολικό βαθμό) 


