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ΘΔΜΑ 1
ο
  

Α.  Να γπάψεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ  

παπακάηω πποηάζειρ 1-10  και δίπλα ηη λέξη Σωζηό ,  αν είναι ζωζηή, ή 

ηη λέξη Λάθος ,  αν είναι λανθαζμένη.  

 

1. Η αλαθνξά ζε έλα ζηνηρείν ελόο δηζδηάζηαηνπ πίλαθα γίλεηαη κε ηε ρξήζε δύν 

δεηθηώλ νη νπνίνη είλαη ππνρξεσηηθά αθέξαηνη αξηζκνί.  

2. ηελ δνκή ηεο νπξάο, όηαλ νη δείθηεο Δκπξόο θαη Πίζσ έρνπλ ηελ ηηκή 7, ε 

νπξά έρεη 7 ζηνηρεία. 

3. Μηα δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα θαιεί ζην ηκήκα ησλ εληνιώλ ηεο θάπνηα 

ζπλάξηεζε.  

4.  Η πξνηεξαηόηεηα ησλ ζπγθξηηηθώλ ηειεζηώλ είλαη κηθξόηεξε ησλ 

ινγηθώλ.  

5.  Η ζηνίβα είλαη κηα δνκή δεδνκέλσλ όπνπ ε επεμεξγαζία 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη από ηα δπν άθξα.  

6.  Η δεκηνπξγία ηνπ εθηειέζηκνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κόλν όηαλ 

ην πεγαίν πξόγξακκα δελ πεξηέρεη ζπληαθηηθά ιάζε.  

7.  Έλαο από ηνπο ιόγνπο αλάζεζεο ελόο πξνβιήκαηνο ζε 

ππνινγηζηή είλαη ε πνιππινθόηεηα ησλ ππνινγηζκώλ.  

8. Η ζεηξηαθή αλαδήηεζε είλαη ν πην γξήγνξνο αιγόξηζκνο 

αλαδήηεζεο.  

Μονάδες 5 

B. Nα θάλεηε ην δηάγξακκα ξνήο ηνπ παξαθάησ αιγνξίζκνπ.  

Αιγόξηζκνο Θ1Β 

Αξρή_επαλάιεςεο 

  Γηάβαζε 𝜒 

Μέρξηο_όηνπ 𝜒 > −5 

Όζν 𝜒 <> 0 επαλάιαβε 

    Αλ 𝜒 > 1 ηόηε 

       Γηα Ι από 1 κέρξη 7 κε_βήκα 0.1 



            𝛸  𝜒 / 𝛪 

       Σέινο επαλάιεςεο 

    Αιιηώο 

       Γηάβαζε 𝜒 

    Σέινο_αλ 

Σέινο επαλάιεςεο 

Σέινο Θ1Β                                                                                       Μονάδες 5 

ΘΔΜΑ 2
ο
  

Α)  Γίλνληαη δύν ππνπξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε.   

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Σ(Α, Ν) 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ  

  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΔ: Α[50], TEMP  

  ΑΚΔΡΑΙΔ: Ι,  Κ, Ν  

ΑΡΥΗ  

  ΓΙΑ Κ  ΑΠΟ 2  ΜΔΥΡΙ Ν  

    ΓΙΑ Ι ΑΠΟ Ν  ΜΔΥΡΙ Κ  ΜΔ_ΒΗΜΑ -1 

      ΑΝ Α[Ι]<Α[Ι-1]  ΣΟΣΔ  

        TEMP  Α[Ι]  

        Α[Ι]  Α[Ι-1] 

        Α[Ι-1]  TEMP 

      ΣΔΛΟ_ΑΝ  

    ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ  

  ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ  

ΣΔΛΟ_ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  

 

ΤΝΑΡΣΗΗ Πιήζνο(Ν, Α, Υ): ΑΚΔΡΑΙΑ  

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ  

  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΔ: Α[50], Υ  

  ΑΚΔΡΑΙΔ: Ι,  Ν,   

ΑΡΥΗ  

    0 

  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1  ΜΔΥΡΙ Ν  

    ΑΝ Α[Ι]  = Υ  ΣΟΣΔ  

        +1  

    ΣΔΛΟ_ΑΝ  

  ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ  

  Πιήζνο    

ΣΔΛΟ_ΤΝΑΡΣΗΗ  

 

1)  Πεξηγξάςηε ηε ιεηηνπξγία πνπ εθηεινύλ ηα δύν ππνπξνγξάκκαηα.  



         

(Μονάδες 2)  

 

2)  Τινπνηήζεηε έλα πξόγξακκα ην νπνίν  :  

 
α)  Γηαβάδεη ηνπο βαζκνύο πνπ πήξαλ νη καζεηέο δπν ηκεκάησλ Γ΄ 

ηάμεο, ηνπο νπνίνπο θαηαρσξεί ζε δύν πίλαθεο 50 ζέζεσλ ν θαζέλαο. 

Σν έλα ηκήκα έρεη  15 καζεηέο θαη ην άιιν 22. Πξέπεη λα γίλεηαη 

έιεγρνο έηζη ώζηε νη  βαζκνί πνπ δηαβάδνληαη λα είλαη κεγαιύηεξνη ηνπ  

0 θαη κηθξόηεξνη ή ίζνη ηνπ 20.   

 (Μονάδες 2)  

β)   Σαμηλνκεί ηνπο πίλαθεο θαηά αύμνπζα ζεηξά.  

 

(Μονάδες 3)  
γ)  Γηαβάδεη από ηνλ ρξήζηε βαζκνύο θαη ζα εκθαλίδεη πόζεο θνξέο 

εκθαλίδνληαη νη βαζκνί απηνί ζην πξώην ηκήκα θαη πόζεο ζην δεύηεξν.  

Σν πξόγξακκα ζα ζηακαηάεη λα δηαβάδεη βαζκνύο όηαλ ν ρξήζηεο 

δώζεη βαζκό -1.  

  (Μονάδες 5)  

Β) Γίλεηαη ην παξαθάησ πξόγξακκα ζε ΓΛΩΑ. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Θέκα2  

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ  

  ΑΚΔΡΑΙΔ:α ,η ,ππ  

ΑΡΥΗ  

  ΓΙΑΒΑΔ  α  

  ππ   α  

  η 1 
  ΑΡΥΗ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ  

    η η+1 

    ΚΑΛΔΔ  Γηαηξέζεηο(ππ ,η)  

  ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ  ππ=1 

ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

 
 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  Γηαηξέζεηο (δ ,π)  

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ  

  ΑΚΔΡΑΙΔ:δ ,π  

ΑΡΥΗ 
 ΌΟ  δ MOD π=0  ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ  

   ΓΡΑΦΔ  π  

   δ  δ DIV π  

 ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ  

ΣΔΛΟ_ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  

 

ε  κάθε επανάληψη  ηεο ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ ηνπ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Θέκα2  



 

1)   Πνηεο είλαη νη  ηηκέο πνπ ζα πάξνπλ: 
   α)  νη πξαγκαηηθέο παξάκεηξνη ππ  θαη  η  

   β) νη ηππηθέο παξάκεηξνη δ θαη π  

   γ) πνπ ζα εθηππσζνύλ 
2)   Πνηεο είλαη νη  ηηκέο πνπ  κεηαβηβάδνληαη ζηε  ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Γηαηξέζεηο θαη πνηεο επηζηξέθνληαη ζην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Θέκα2   

αλ δνζεί σο είζνδνο ε ηηκή 90 ;  

(Μονάδες 8)  

 

Θέμα 3
ο
  

ε κία δνύγθια 1000 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ ππάξρεη έλαο θπλεγόο θαη έλα ιηνληάξη. 

Η δνύγθια ζρεδηάδεηαη ζαλ έλαο πίλαθαο 1000ρ1000. Ο θπλεγόο κπνξεί λα θάλεη έλα 

βήκα ην ιηνληάξη δύν βήκαηα. Αλ ην ιηνληάξη θηάζεη ζε δηπιαλό θειί ηνπ θπλεγνύ 

ηόηε ηξώεη ην θπλεγό. Γηα λα ζσζεί ν θπλεγόο πξέπεη λα πάεη ζην θειί (1000,1000) 

ηνπ πίλαθα ηεο δνύγθιαο. Η δνύγθια είλαη ζθαηξηθή (δειαδή αλ ν θπλεγόο είλαη ζηε 

ζέζε (1,5) θαη πάεη πάλσ κία ζέζε ηόηε ζα πάεη ζην θειί (1000,5) ελώ αλ βξίζθεηαη 

ζηε ζέζε (3,1000) θαη πάεη δεμηά ζα βξεζεί ζηε ζέζε (3,1) ). Ο θπλεγόο θαη ην 

ιηνληάξη κπνξνύλ λα πάλε κόλν πάλσ, θάησ, αξηζηεξά ή δεμηά. Να δώζεηε αιγόξηζκν 

ν νπνίνο λα: 

1. Γηαβάδεη ηε ζέζε ηνπ θπλεγνύ θαη ηε ζέζε ηνπ ιηνληαξηνύ 

2. Να ππνινγίδεη πόζα βήκαηα έθαλε ν θπλεγόο κέρξη λα ζσζεί ή κέρξη λα ηνλ 

θάεη ην ιηνληάξη. 

3. Να εκθαλίδεη αλ ζώζεθε ή αλ ηνλ έθαγε ην ιηνληάξη. 

(Μονάδες 40) 

Θέμα 4
ο
  

ηα δηόδηα ηεο Αηηηθήο νδνύ ε κεραλή πξέπεη λα πιεξώζεη 2 επξώ, ην Ι.Υ. 3 επξώ 

ελώ ην θνξηεγό 5 επξώ. Να δνζεί πξόγξακκα ζε ΓΛΩΑ ην νπνίν λα: 

1. Να δηαβάδεη πόζεο κεραλέο πέξαζαλ, πόζα Ι.Υ. πέξαζαλ θαη πόζα θνξηεγά ζε 

ηξεηο πίλαθεο θξαηώληαο ηηο πηλαθίδεο ησλ νρεκάησλ ( ε πηλαθίδα είλαη ηεο κνξθήο 

ΑΑΑ-1111) 

2. Να εθηππώλεη ην πιήζνο ησλ νρεκάησλ πνπ πέξαζαλ πεξηζζόηεξεο από πέληε 

θνξέο θαζώο θαη ηελ πηλαθίδα ηνπ νρήκαηνο. 

3. Να εθηππώλεη ηα ρξήκαηα πνπ πήξε ε Αηηηθή νδόο από ηα νρήκαηα πνπ πέξαζαλ 

δύν θνξέο  

Να γίλεη όπνπ ρξεηάδεηαη έιεγρνο εγθπξόηεηαο!!!!!! 

(Μονάδες 30) 



 

 


