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 ΑΕΠΠ   
 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Για κακεμία από τισ παρακάτω προτάςεισ να χαρακτθρίςετε με ΩΣΟ ι ΛΑΘΟ 

1. Η ζκφραςθ ΟΧΙ(Κ=10 ΚΑΙ Χ>7) είναι ιςοδφναμθ με τθν ζκφραςθ (Κ<>10 Ή Χ<=7)  

2. Σο πρόγραμμα υντάκτθσ εντοπίηει τα ςυντακτικά λάκθ του προγράμματοσ 

3. Οι εντολζσ ςτθ δομι επανάλθψθσ «ΓΙΑ» εκτελοφνται τουλάχιςτον μία φορά 

4. Η «ταξινόμθςθ ευκείασ ανταλλαγισ» είναι ο πιο γριγοροσ αλγόρικμοσ ταξινόμθςθσ 

5. Σο εκτελζςιμο πρόγραμμα που προκφπτει είναι τελείωσ ανεξάρτθτο από το πθγαίο 

πρόγραμμα 

6. Η δυαδικι αναηιτθςθ μπορεί να εφαρμοςτεί ςε κάκε πίνακα 

7. Σο ςυντακτικό είναι το ςφνολο των κανόνων που κακορίηει τθ νομιμότθτα τθσ 

διάταξθσ των λζξεων για τθ δθμιουργία προτάςεων 

8. Οι λογικζσ τιμζσ είναι οι εξισ: ΟΧΙ, ΚΑΙ, Ή 

9. Η άρνθςθ μιασ λογικισ ςυνκικθσ είναι αλθκισ, όταν θ λογικι ςυνκικθ είναι ψευδισ 

10.  Με τθ λειτουργία τθσ ςυγχϊνευςθσ, δφο ι περιςςότερεσ δομζσ δεδομζνων 

ςυνενϊνονται ςε μία ενιαία δομι 

(10 ΜΟΝ)  

Α2. Α)  Σι είναι θ δομι δεδομζνων; Να αναφζρετε 4 λειτουργίεσ επί των δομϊν δεδομζνων 

Β) Να αναφζρετε ονομαςτικά τα ςτοιχεία που προςδιορίηουν μια γλϊςςα 

(10 ΜΟΝ)  

 



 

Α3. Δίνεται το παρακάτω τμιμα αλγορίκμου 

 i ← …(1)… 
 Όςο i ≤ …(2)… επανάλαβε 
  Αν i …(3)…  <> …(4)… τότε 
   Γράψε i  
  Σζλοσ_αν 
  i ← i + …(5)… 
 Σζλοσ_επανάλθψθσ 

Να ςυμπλθρωκοφν τα κενά κατάλλθλα ϊςτε με τθν εκτζλεςθ του παραπάνω να 

εμφανίηονται οι τιμζσ: 4, 8, 16, 20, 28, 32, 40 

(10 ΜΟΝ) 

 

Α4. Δίνεται το παρακάτω τμιμα αλγορίκμου, με αρικμθμζνεσ τισ γραμμζσ του: 

1. max ← Π*1+ 

2. Για i από 2 μέχρι 5 

3. Αν Π*i] > max τότε 

4. max ← Π*i] 

5. Σέλοσ_αν 

6. Σέλοσ_επανάληψησ 

α. Σι υπολογίηει το παραπάνω τμιμα αλγορίκμου; 

β. Πόςεσ φορζσ τουλάχιςτον κα εκτελεςτεί θ εντολι ςτθ γραμμι 4; 

γ. Πόςεσ φορζσ το πολφ κα εκτελεςτεί θ εντολι ςτθ γραμμι 4; 

δ. Μπορεί ο πίνακασ Π να είναι πίνακασ λογικϊν τιμϊν; Δικαιολογιςτε τθν απάντθςθ 

ςασ 

(5 ΜΟΝ) 

 

 



 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Δίνεται το παρακάτω τμιμα αλγορίκμου: 

Αν x > 10 τότε 
Αν x < 30 τότε 

  Κ ← 3*x 
 αλλιώσ 
  Κ ← 5*x 
 τέλοσ_αν 
 Κ ← Κ/2 
αλλιώσ 
 Κ ← x 
 Αν x < 5 τότε 
  Κ ← 2*Κ 
 τέλοσ_αν 
τέλοσ_αν 

 
α. Να ςχεδιάςετε το αντίςτοιχο διάγραμμα ροισ 

β. Να μετατρζψετε το παραπάνω τμιμα ςε ιςοδφναμο χρθςιμοποιϊντασ μόνο μια δομι 

πολλαπλισ επιλογισ και μόνο απλζσ ςυνκικεσ 

(10 ΜΟΝ) 

 

Β2.   Να ξαναγράψετε το παρακάτω τμιμα προγράμματοσ αντικακιςτϊντασ τθν εντολι 

Όςο με τθν εντολι Για  ϊςτε να ζχει το ίδιο αποτζλεςμα με αυτό που δίνεται 

δ ← α mod 10 
Όςο δ > 0 επανάλαβε 
  δ ← δ – 1 
  γ ← γ + β 
Σέλοσ_επανάληψησ 

(5 ΜΟΝ) 

 



 

Β3. Δίνεται το παρακάτω τμιμα προγράμματοσ και ζνασ πίνακασ Α 

ΔΙΑΒΑΕ x 
πλ ← 0 
αρ ← 1 
δε ← 12 
Β ← ψευδισ 
ΟΟ Β = ψευδισ ΚΑΙ αρ < = δε ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
 μ ← (αρ + δε) DIV 2 
 AN Α*μ+ = x ΣΟΣΕ 
  Β ← αλθκισ 
 ΑΛΛΙΩ_ΑΝ Α*μ+ < x ΣΟΣΕ 
  αρ ← μ + 1 
ΑΛΛΙΩ 
 δε ← μ – 1  
ΣΕΛΟ_ΑΝ 
πλ ← πλ + 1 
ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΑΝ Β = αλθκισ ΣΟΣΕ 
 ΓΡΑΨΕ μ 
ΑΛΛΙΩ 
 ΓΡΑΨΕ ‘Δεν βρζκθκε’, πλ 
ΣΕΛΟ_ΑΝ 
  

Ο πίνακασ Α είναι ο: 

 

 

Να ςχθματίςετε τον πίνακα τιμϊν του παραπάνω τμιματοσ, αν δϊςουμε ωσ τιμι 

ειςόδου το x = 35. Ο πίνακασ τιμϊν  να περιλαμβάνει όλεσ τισ μεταβλθτζσ αλλά και 

όλεσ τισ ςυνκικεσ που υπάρχουν ςτο παραπάνω τμιμα προγράμματοσ.  

(10 ΜΟΝ) 
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ΘΕΜΑ Γ 

Να γραφεί πρόγραμμα ςε ΓΛΩΑ, το οποίο: 

Α) Θα διαβάηει 100 ακζραιουσ αρικμοφσ και κα τουσ καταχωρίηει ςτον πίνακα ΑΡΙΘ 

Β) Θα ελζγχει το περιεχόμενο του πίνακα και: 

 Αν είναι ταξινομθμζνοσ κατά αφξουςα ςειρά, να εμφανίηει το μινυμα «Ο πίνακασ 

είναι ταξινομθμζνοσ ςε αφξουςα διάταξθ» 

 Αν είναι ταξινομθμζνοσ κατά φκίνουςα ςειρά, να εμφανίηει το μινυμα «Ο πίνακασ 

είναι ταξινομθμζνοσ ςε φκίνουςα διάταξθ» 

 Αν δεν είναι ταξινομθμζνοσ, να εμφανίηει το μινυμα «Ο πίνακασ δεν είναι 

ταξινομθμζνοσ» και μετά να διαβάηει ζναν αρικμό και να αναηθτά αν ο αρικμόσ 

αυτόσ υπάρχει μεσ ςτον πίνακα και να το εμφανίηει με κατάλλθλα μθνφματα 

(20 ΜΟΝ) 

ΘΕΜΑ Δ 

τον πανελλινιο διαγωνιςμό πλθροφορικισ ςυμμετζχουν Ζλλθνεσ μακθτζσ από τισ 5 
θπείρουσ. Να καταςκευάςτε πρόγραμμα, το οποίο: 
 

α. Να περιλαμβάνει κατάλλθλο τμιμα δθλϊςεων  
β. Να ειςάγει ςε μονοδιάςτατο πίνακα ΗΠ τα ονόματα των θπείρων με τθν εξισ ςειρά: 

Ευρϊπθ, Αφρικι, Αςία, Ωκεανία, Αμερικι 
γ. Για κάκε μακθτι που ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό να διαβάηει ζναν αρικμό από το 1-5 

που ςυμβολίηει τθν ιπειρο από τθν οποία προζρχεται όπωσ ζχουν δθλωκεί ςτον πίνακα 
ΗΠ ( 1 για Ευρϊπθ, 2 Αφρικι, 3 Αςία, 4 Ωκεανία, 5 Αμερικι). Σο διάβαςμα να 
τερματίηεται όταν δοκεί ωσ αρικμόσ το 0 

δ. Να υπολογίηει των αρικμό των μακθτϊν που ςυμμετζχουν από κάκε ιπειρο 
ε. Να εμφανίηει τα ονόματα των 5 θπείρων και δίπλα από κάκε όνομα, τον αρικμό των 

μακθτϊν που ςυμμετζχουν από αυτι τθν ιπειρο. Σα ςτοιχεία να είναι ταξινομθμζνα ςε 
φκίνουςα ςειρά (πρϊτα θ ιπειροσ με τισ περιςςότερεσ ςυμμετοχζσ και τελευταία αυτι 
με τισ λιγότερεσ) 

(20 ΜΟΝ) 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 

 


