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ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γιώργος Πασσαλίδης  

 ΑΕΠΠ   
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:        ΒΑΘΜΟ: 

 

ΘΕΜΑ Α 

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

1. Σο πρόγραμμα ςυντάκτθσ εντοπίηει τα ςυντακτικά λάκθ του προγράμματοσ 

2. Ο τμθματικόσ προγραμματιςμόσ υλοποιεί τθν ιεραρχικι ςχεδίαςθ 

3. Ο δείκτθσ ςε ζναν μονοδιάςτατο πίνακα μπορεί να είναι μια ακζραια ζκφραςθ 

4. Για να ταξινομιςουμε ζναν διςδιάςτατο πίνακα μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε 

τον αλγόρικμο τθσ φυςαλίδασ 

5. Σο πρόγραμμα που προκφπτει από τον μεταγλωττιςτι ι τον διερμθνευτι είναι το 

εκτελζςιμο 

 (10 ΜΟΝ) 

Α2. Α) Πότε χρθςιμοποιοφμε πίνακεσ ςε ζνα πρόγραμμα; Αναφζρετε κάποιο 

μειονζκτθμα που προκφπτει από τθν άςκοπθ χριςθ πινάκων. 

Β) Σι γνωρίηετε για τον δομθμζνο προγραμματιςμό; Αναφζρετε κάποια από τα 

πλεονεκτιματα του. 

(10 ΜΟΝ) 

 

 



Α3. Δίνεται ο παρακάτω μονοδιάςτατοσ πίνακασ Α: 

5 2 3 8 7 4 10 12 

 

Να βρείτε τον πίνακα Β*6+ που προκφπτει μετά τθν εκτζλεςθ των παρακάτω εντολϊν: 

1. Β*Α*1+ – Α*3++ ← Α*5+ 
2. Β*Α*7+ – Α*5++ ← Α*2+ + Α*7+ 
3. Β*Α*6++ ← Α*4+ 
4. Β*Α*1+ + Α*4+ – Α*8++ ← Α*3+ + Α*8+ 
5. Β*Α*8+ DIV 2+ ← Α*3+ MOD 2 
6. Β*Α*1+ MOD Α*4++ ← Α*6+ + 4 

(6 ΜΟΝ) 

 

Α4. Δίνεται το παρακάτω τμιμα αλγορίκμου 

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 J ← 1 
 ΔΙΑΒΑΕ Χ 
 ΑΝ Χ < 10 ΣΟΣΕ 
  Τ ← Χ * 2 
 ΑΛΛΙΩ_ΑΝ Χ <100 ΣΟΣΕ 
  Τ ← Χ * 3 
 ΑΛΛΙΩ_ΑΝ Χ < 1000 ΣΟΣΕ 
  Τ ← Χ * 4 
 ΣΕΛΟ_ΑΝ 
 ΓΡΑΨΕ Τ 
 J ← J + 1 
ΜΕΧΡΙ_ΟΣΟΤ J = 5 

 

Ποιο από τα κριτιρια ενόσ αλγορίκμου δεν ικανοποιεί το παραπάνω τμιμα; Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ 

(4 ΜΟΝ) 

 



ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Δίνεται ο παρακάτω πίνακασ ΠΙΝ*7+ 

2 5 8 12 15 17 22 

 

και το παρακάτω τμιμα αλγορίκμου 

low ← 1 
high ← 7 
found ← ΨΕΤΔΗ 
ΟΟ low < = high ΚΑΙ found = ΨΕΤΔΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
  mid ← (low + high) DIV 2 
  ΓΡΑΨΕ ΠΙΝ[mid] 
  ΑΝ ΠΙΝ[mid] < Χ ΣΟΣΕ 
   low ← mid + 1 
  ΑΛΛΙΩ_ΑΝ ΠΙΝ[mid] > Χ ΣΟΣΕ 
   high ← mid – 1  
  ΑΛΛΙΩ 
   Found ← ΑΛΗΘΗ 
  ΣΕΛΟ_ΑΝ 
ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

Να γράψετε τισ τιμζσ οι οποίεσ κα εμφανιςτοφν για: 
α) Χ = 22 
β) Χ = 7  

Να ςχεδιάςετε και το διάγραμμα ροισ του παραπάνω τμιματοσ αλγορίκμου 
 

(10 ΜΟΝ) 

 

 



Β2. Ο αρικμόσ π εκφράηει το πθλίκο τθσ περιμζτρου ενόσ κφκλου προσ τθν διάμετρο του. 

Η τιμι του μπορεί να υπολογιςτεί, κατά προςζγγιςθ, από τθν παρακάτω παράςταςθ 

𝜋 = 4 ·  
1

1
−
1

3
+
1

5
−
1

7
+⋯  

Ο υπολογιςμόσ τθσ τιμισ τθσ παράςταςθσ, για 100 όρουσ του ακροίςματοσ, γίνεται 

από το παρακάτω τμιμα αλγορίκμου που περιλαμβάνει 5 κενά 

 παρονομαςτισ ← …(1)… 
  ← 0 
 πρόςθμο ← 1 
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 
  όροσ ← 1/παρονομαςτισ 
  όροσ ← …(2)… * πρόςθμο 
  …(3)… ←  + όροσ 
  πρόςθμο ← πρόςθμο * …(4)… 
  παρονομαςτισ ← παρονομαςτισ + 2 
 ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 π ← …(5)… *  

Να γράψετε τον αρικμό που αντιςτοιχεί ςε κάκε κενό του αλγορίκμου και δίπλα 

ςτον αρικμό αυτό που πρζπει να ςυμπλθρωκεί, ϊςτε ο αλγόρικμοσ να υπολογίηει 

τθν τιμι του π όπωσ περιγράφθκε.  

(10 ΜΟΝ) 

Β3. Να μετατρζψετε το παρακάτω τμιμα προγράμματοσ ςε ιςοδφναμο δφο φορζσ. τθ 

μία να χρθςιμοποιιςετε τθν εντολι ΟΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ και τθν δεφτερθ τθν εντολι 

ΜΕΧΡΙ_ΟΣΟΤ 

Κ ← 4 
ΓΙΑ i ΑΠΟ 20 ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕ_ΒΗΜΑ -2 
 Κ ← Κ + i  
ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΓΡΑΨΕ Κ 

 (10 ΜΟΝ) 
 
 

 



ΘΕΜΑ Γ 

 
ε ζνα νυχτερινό γυμνάςιο φοιτοφν 80 μακθτζσ. Να γράψετε πρόγραμμα ςε ΓΛΩΑ που 
να: 
 
Γ1. Διαβάηει για κάκε μακθτι το ονοματεπϊνυμο του, τθν τάξθ του και τον τελικό βακμό 

του και να τα καταχωρίηει ςε μονοδιάςτατουσ πίνακεσ, ελζγχοντασ τθν ορκότθτα 

ειςαγωγισ των δεδομζνων ςφμφωνα με τα παρακάτω: 

i. Οι τάξεισ είναι Α ι Β ι Γ 
ii. Ο τελικόσ βακμόσ είναι από 1 μζχρι 20 

 
Γ2. Εμφανίηει τα ονόματα των μακθτϊν τθσ Β’ τάξθσ που ζχουν τελικό βακμό 

μεγαλφτερο ι ίςο από 18,5 

 

Γ3. Τπολογίηει και να εμφανίηει το πλικοσ των μακθτϊν κάκε τάξθσ 

 

Γ4. Τπολογίηει και εμφανίηει το μζςο όρο των τελικϊν βακμϊν των μακθτϊν τθσ Γ’ τάξθσ 

 

Γ5. Εμφανίηει τα ονόματα των μακθτϊν τθσ Α’ τάξθσ ταξινομθμζνα ςε αλφαβθτικι ςειρά 

 

Γ6. Διαβάηει το όνομα ενόσ μακθτι και να εμφανίηει ςε ποια τάξθ φοιτά και ποιοσ είναι 

ο τελικόσ βακμόσ του 

 

 (20 ΜΟΝ) 

 

 



ΘΕΜΑ Δ 

Σο Πανελλινιο χολικό Δίκτυο παρζχει πρόςβαςθ ςτο ίντερνετ για 150.000 μακθτζσ και 

διατθρεί τα ςτοιχεία τουσ, κακϊσ και ςτατιςτικά ςτοιχεία, ςχετικά με τθν πρόςβαςθ τουσ 

ςτο ίντερνετ. Να καταςκευάςετε πρόγραμμα ςε ΓΛΩΑ το οποίο: 

Δ1. Να περιλαμβάνει κατάλλθλο τμιμα δθλϊςεων  

Δ2. Για κάκε μακθτι να διαβάηει:  
α) τον αλφαρικμθτικό κωδικό του και να τον καταχωρίηει ςτον μονοδιάςτατο πίνακα 

ΚΩΔ 

β) το φφλο του, «Α» αν είναι αγόρι και «Κ» αν είναι κορίτςι, και να το καταχωρίηει 
ςτον μονοδιάςτατο πίνακα Φ, αφοφ εξαςφαλίςει ότι λαμβάνει τισ αποδεκτζσ τιμζσ 
(«Α» και «Κ») 

γ) τον χρόνο πρόςβαςθσ του ςτο ίντερνετ ανά μινα, για ζνα χρόνο, και να τον 
καταχωρίηει ςτον διςδιάςτατο πίνακα ΧΡ 

 
Δ3. Να υπολογίηει και να καταχωρίηει ςτον πίνακα Χ τον ετιςιο χρόνο πρόςβαςθσ κάκε 

μακθτι. 

Δ4. Να υπολογίηει και να εμφανίηει τον κωδικό του αγοριοφ με τον μεγαλφτερο ςυνολικό 

χρόνο πρόςβαςθσ ςτο ίντερνετ 

Δ5. Να υπολογίηει και να εμφανίηει τον αρικμό του μινα που οι μακθτζσ περνάνε 

περιςςότερο χρόνο ςτο ίντερνετ 

 

(20 ΜΟΝ) 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
 

 

 


