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ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ 

ΘΕΜΑΣΑ Γ’ ΛΤΚΕΙΟΤ                                                     ΜΑΡΣΙΟ 2019 

 ΑΕΠΠ   
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:        ΒΑΘΜΟΣ: 

 

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 καταςκευάςουμε πρόγραμμα που να βρίςκει το μζςο όρο των βακμϊν μιασ 

τάξθσ μακθτϊν πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε πίνακεσ 

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

εκτελζςιμο 

 (10 ΜΟΝ) 

 

Α2. Α) Να δϊςετε τον οριςμό τθσ δομισ δεδομζνων πίνακασ 

Β) Πότε χρθςιμοποιοφμε πίνακεσ ςε ζνα πρόγραμμα; Αναφζρετε κάποιο 

μειονζκτθμα που προκφπτει από τθν άςκοπθ χριςθ πινάκων. 

(10 ΜΟΝ) 

 

 

 



Α3. Ζςτω ο μονοδιάςτατοσ πίνακασ Α: 

5 2 3 8 7 4 10 12 

 

Να ςχεδιάςετε τον πίνακα Β*6+ 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 A[4]] ← A[6] + 4 

(6 ΜΟΝ) 

 

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

7. max ← Π*1+ 

8. Για i από 2 μέχρι 5 

9. Αν Π*i] > max τότε 

10. max ← Π*i] 

11. Τέλος_αν 

12. Τέλος_επανάληψης 

α. Σι υπολογίηει το παραπάνω τμιμα αλγορίκμου; 

β. Πόςεσ φορζσ το λιγότερο 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 

(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 
ΓΡΑΨΕ found 

 

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.  Δίνεται το παρακάτω τμιμα αλγορίκμου που χρθςιμοποιεί ζνα μονοδιάςτατο 

πίνακα Α*20+. Ο πίνακασ περιζχει άρτιουσ και περιττοφσ αρικμοφσ ςε τυχαίεσ κζςεισ. 



Να ξαναγράψετε το τμιμα αλγορίκμου ςυμπλθρϊνοντασ τα κενά ζτςι ϊςτε να 

δθμιουργείται ζνασ πίνακασ Β*20+ που κα περιζχει όλα τα ςτοιχεία του Α*20+ αλλά 

πρϊτα κα μπουν οι άρτιοι και ςτθν ςυνζχεια οι περιττοί αρικμοί 

 Κ ← 0 
 ΓΙΑ i ΑΠΟ ………. ΜΕΧΡΙ ………. 
  ΑΝ Α*i] mod 2 = 0 ΣΟΣΕ 
   Κ ← ………. 
   Β*……….+ ← Α*i] 
  ΣΕΛΟ_ΑΝ 
 ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 ΓΙΑ i ΑΠΟ ………. ΜΕΧΡΙ ………. 
  ΑΝ Α*i] mod 2 = ………. ΣΟΣΕ 
   ……………….. 
   Β*……….] ← Α*……….+ 
  ΣΕΛΟ_ΑΝ 
 ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

 

(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 

 

Ο διμοσ Ηλιοφπολθσ διοργάνωςε το 2018 ςεμινάριο εκελοντικισ δαςοπυρόςβεςθσ, το 

οποίο παρακολοφκθςαν 300 άτομα. Η Πυροςβεςτικι Τπθρεςία ηιτθςε τα ςτοιχεία των 

εκελοντϊν για να εξάγει ςτατιςτικά ςυμπεράςματα. Να γραφεί πρόγραμμα ςε ΓΛΩΑ 

το οποίο: 

 

Γ1. Να διαβάηει για κάκε άτομο και να καταχωρίηει ςε κατάλλθλουσ πίνακεσ: 
 1. το ονοματεπϊνυμο 
 2. το ζτοσ γζννθςθσ (χωρίσ να απαιτείται ζλεγχοσ εγκυρότθτασ) 
 3. τον βακμό του με αποδεκτζσ τιμζσ από το 1 μζχρι το 100 
 4. το μορφωτικό επίπεδο με αποδεκτζσ τιμζσ «Π», «Δ» και «Σ» για πρωτοβάκμια, 

δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια εκπαίδευςθ αντίςτοιχα 
 
Γ2. Να υπολογίηει και να εμφανίηει το πλικοσ των ατόμων με θλικία μικρότερθ των 30 

ετϊν 
 
Γ3. Να υπολογίηει και να εμφανίηει το ποςοςτό των εκελοντϊν με επίπεδο τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ 
 
Γ4. Να εμφανίηει το όνομα του εκελοντι με τον μεγαλφτερο βακμό (υποκζςτε ότι είναι 

μόνο ζνασ) 
 
Γ5. Να εμφανίηει τα ονόματα των μεγαλφτερων ςε θλικία εκελοντϊν (μπορεί να είναι και 

παραπάνω από ζνασ) 
 
 

 (20 ΜΟΝ) 

 

 



ΘΕΜΑ Δ 

 
ε ζνα νυχτερινό γυμνάςιο φοιτοφν 80 μακθτζσ. Να γράψετε πρόγραμμα ςε ΓΛΩΑ που 
να: 
 
Δ1. 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 

 
Δ2. Εμφανίηει τα ονόματα των μακθτϊν τθσ Β’ τάξθσ που ζχουν τελικό βακμό 

μεγαλφτερο ι ίςο από 18,5 

 

Δ3. Τπολογίηει και να εμφανίηει το πλικοσ των μακθτϊν κάκε τάξθσ 

 

Δ4. Τπολογίηει και εμφανίηει το μζςο όρο των τελικϊν βακμϊν των μακθτϊν τθσ Γ’ τάξθσ 

 

Δ5. Εμφανίηει τα ονόματα όλων των μακθτϊν του ςχολείου ταξινομθμζνα ςε 

αλφαβθτικι ςειρά 

 

(20 ΜΟΝ) 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
 
 

 


