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ΘΕΜΑ Α

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη
λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη.

1. Το αποτέλεσμα της έκφρασης 3 MOD 7 είναι 0.

2. Η δομή επανάληψης ΓΙΑ i ΑΠΟ -1 ΜΕΧΡΙ 1 εκτελείται τρεις (3) φορές.

3. Η τιμή  της  έκφρασης Α  Ή ΟΧΙ(Α)  είναι  ΑΛΗΘΗΣ για  οποιαδήποτε  τιμή  της  λογικής
μεταβλητής Α.

4. Η  εντολή  ΟΣΟ  ...  ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ είναι  η  σημαντικότερη  από  όλες  τις  εντολές
επανάληψης.

5. Τα  στοιχεία  των  στατικών  δομών  δεδομένων  αποθηκεύονται  σε  συνεχόμενες  θέσεις
μνήμης.
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A2. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Ποια ονομάζουμε «τιμή φρουρό» σε μια επαναληπτική διαδικασία;
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2. Ποιες λέξεις αποκαλούνται δεσμευμένες στη ΓΛΩΣΣΑ;
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A3. Το παρακάτω πρόγραμμα υλοποιεί τον πολλαπλασιασμό αλά ρωσικά. Να εντοπίσετε τα 7
λάθη που περιέχει, να τα διορθώσετε και να τα χαρακτηρίσετε ως συντακτικά ή λογικά:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πολ/σμός_αλά_ρωσικά
2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
3 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Μ1, Μ2
4 ΑΡΧΗ
5 ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε δύο ακέραιους θετικούς αριθμούς’
6 ΔΙΑΒΑΣΕ Μ1, Μ2
7 Ρ = 0
8 ΟΣΟ Μ2 > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
9 ΑΝ Μ2 DIV 2 = 1 ΤΟΤΕ
10 Ρ  Ρ + Μ2
11 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
12 Μ1  Μ1*2
13 Μ2  Μ2 MOD 2
14 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
15 ΓΡΑΨΕ ‘Το γινόμενό τους είναι: ’, Ρ
16 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Α4. Να γράψετε τις εντολές οι οποίες:

α. Ανταλλάσσουν τα  στοιχεία  της  δεύτερης  και  της  τέταρτης  γραμμής  σε  έναν πίνακα
ακεραίων 7×9.



β. Δίνουν τις ακόλουθες τιμές σε έναν πίνακα ακεραίων Α.

1 0 0 0 0

55 2 0 0 0

55 55 3 0 0

55 55 55 4 0

55 55 55 55 5
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Α5. Το  παρακάτω  τμήμα  προγράμματος  διαβάζει  το  όνομα  ενός  μαθητή,  ελέγχοντας  την
αξιόπιστη εισαγωγή του. Το όνομα θα πρέπει να βρίσκεται στον πίνακα ΟΝ[25], διαφορετικά
θα πρέπει να εισάγεται άλλο όνομα:

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΕ όνομα

i  1

flag  ΨΕΥΔΗΣ

ΟΣΟ      (1)       ΚΑΙ      (2)       ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΑΝ      (3)       ΤΟΤΕ

flag  ΑΛΗΘΗΣ

ΑΛΛΙΩΣ

     (4)      

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ      (5)          

Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε  οι  παραπάνω εντολές να υλοποιούν τη λειτουργία που
περιγράφηκε παραπάνω.
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ΘΕΜΑ Β

Β1. Δίνεται ο πίνακας Α[10] με τις παρακάτω τιμές:

15 22 8 34 27 4 18 55 46 12

και το παρακάτω τμήμα προγράμματος:

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4
x  Α[i]
k  i
ΓΙΑ j ΑΠΟ i+1 ΜΕΧΡΙ 10

ΑΝ Α[j] < x ΤΟΤΕ
x  Α[j]
k  j

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
Α[k]  Α[i]
Α[i]  x

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ



Να γράψετε τη μορφή που θα έχει ο πίνακας Α[10] μετά την ολοκλήρωση   κάθε   εξωτερικής  
επανάληψης.
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Β2. Έστω  μονοδιάστατος  πίνακας  πραγματικών  αριθμών  Π[100].  Να  γραφεί  τμήμα
προγράμματος που να αντιγράφει τα στοιχεία του σε πίνακα Κ[100], έτσι ώστε ο πίνακας
Κ[100] να περιέχει στις πρώτες θέσεις του τα μη μηδενικά στοιχεία του πίνακα Π[100] και στις
τελευταίες θέσεις του τα μηδενικά.
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ΘΕΜΑ Γ

Στο άθλημα της πετοσφαίρισης (βόλεϊ) νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που θα κατακτήσει πρώτη
τρία σετ. Μετά το τέλος κάθε αγώνα, οι ομάδες μοιράζονται τρεις βαθμούς ως εξής: Αν η νικήτρια
ομάδα κερδίσει με διαφορά μεγαλύτερη από ένα σετ (δηλαδή με σκορ 3-0, 3-1 ή 0-3, 1-3) τότε
παίρνει 3 βαθμούς και η ηττημένη κανέναν. Σε αντίθετη περίπτωση (δηλαδή με σκορ 3-2 ή 2-3) η
νικήτρια παίρνει δύο βαθμούς και η ηττημένη ένα.

Η ομάδα βόλεϊ του σχολείου σας πρόκειται να συμμετάσχει στο αντίστοιχο σχολικό πρωτάθλημα.
Ζητείται να φτιάξετε  πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο θα επεξεργάζεται τα αποτελέσματα των
αγώνων της ομάδας σας. Συγκεκριμένα:

Γ1. Θα περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων.
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Γ2. Θα ζητάει  από το χρήστη,  μέσω κατάλληλου μηνύματος,  το πλήθος των αντιπάλων που
πρόκειται  να  αντιμετωπίσει.  Με  κάθε  αντίπαλο,  η  ομάδα  σας  παίζει  2  αγώνες,  έναν  ως
γηπεδούχος και έναν ως φιλοξενούμενη.
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Γ3. Για κάθε έναν αγώνα θα διαβάζει  την έδρα στην οποία γίνεται ο αγώνας (“EΝΤΟΣ” αν η
ομάδα σας είναι γηπεδούχος,  “ΕΚΤΟΣ” αν η ομάδα σας είναι φιλοξενούμενη),  καθώς και
πόσα σετ πήρε η γηπεδούχος και πόσα η φιλοξενούμενη.

Να πραγματοποιήσετε έλεγχο των δεδομένων εισόδου ως εξής:

- Η έδρα θα πρέπει να παίρνει τις τιμές “ΕΝΤΟΣ” ή “ΕΚΤΟΣ”.

- Τα κερδισμένα σετ κάθε ομάδας θα πρέπει να είναι ακέραιοι αριθμοί από το 0 έως και το
3.
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Γ4. Για κάθε αγώνα θα καλεί τη συνάρτηση ΒΑΘΜΟΙ με είσοδο την έδρα στην οποία έγινε ο
αγώνας,  τα  κερδισμένα  σετ  της  γηπεδούχου  και  τα  κερδισμένα  σετ  της  φιλοξενούμενης
ομάδας. Η συνάρτηση θα πρέπει να επιστρέφει ως έξοδο τους βαθμούς που πήρε η ομάδα
σας από το συγκεκριμένο αγώνα.
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Γ5. Όταν ολοκληρωθούν οι αγώνες:

1. Θα εμφανίζει πόσους βαθμούς συγκέντρωσε η ομάδα σας.
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2. Θα εμφανίζει πόσες εντός έδρας ήττες και πόσες εκτός έδρας νίκες έκανε η ομάδα σας.
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Γ6. Να αναπτύξετε τη συνάρτηση ΒΑΘΜΟΙ.
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ΘΕΜΑ Δ

Ο 7ος κύκλος της τηλεοπτικής σειράς “The Walking Dead” αποτελείται από 16 επεισόδια μέγιστης
διάρκειας 49 λεπτών, στα οποία έχουν πρωταγωνιστικούς ρόλους 25 ηθοποιοί.

Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο:

Δ1. Θα περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων.
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Δ2. θα διαβάζει τους τίτλους των 16 επεισοδίων, τα ονόματα των 25 ηθοποιών, καθώς επίσης και
τα  λεπτά  συμμετοχής  τους  στο  κάθε  επεισόδιο  και  θα  τα  καταχωρίζει  σε  κατάλληλους
πίνακες. Τα λεπτά συμμετοχής σε κάθε επεισόδιο θα πρέπει να είναι μη αρνητικός αριθμός,
όχι μεγαλύτερος του 49 (θα κάνετε έλεγχο εγκυρότητας).
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Δ3. θα εμφανίζει το όνομα κάθε ηθοποιού, ακολουθούμενο από τα εξής:

Α. το συνολικό χρόνο συμμετοχής του σε όλα τα επεισόδια μαζί.
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Β. τον τίτλο του τρίτου επεισοδίου στο οποίο συμμετείχε. Αν έχει συμμετάσχει σε λιγότερα
από 3 επεισόδια, να εμφανίζει το μύνυμα «συμμετείχε σε λιγότερα από 3 επεισόδια».
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Δ4. θα εμφανίζει τον τίτλο κάθε επεισοδίου, ακολουθούμενο από τα εξής:

Α. το πλήθος των ηθοποιών που εμφανίζονται,

Β. το όνομα του ηθοποιού με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής (να θεωρήσετε ότι είναι
ένας για κάθε επεισόδιο).
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Δ5. θα εμφανίζει τα ονόματα των ηθοποιών που έπαιξαν και στα 16 επεισόδια. Αν δεν υπάρχει
κανένας τέτοιος ηθοποιός, να εμφανίζει το μήνυμα «κανένας ηθοποιός δεν έπαιξε σε όλα τα
επεισόδια».
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== ΤΕΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ==


