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ΑΕΠΠ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
                                                                                                             προςανατολιςμού 

 

ΘΕΜΑ Α 
Α1. Πσο δηαθνξνπνηείηαη ε θάζε δνκή επαλάιεςεο κε ηηο άιιεο; 

(Μνλάδεο 7) 

 

Α2. Να γξάςεηε ζηηο ιύζεηο ζαο ην λνύκεξν ηεο εξώηεζεο θαη λα αλαθέξεηε αλ είλαη ζσζηό ή ιάζνο 

1. Με ηελ ρξήζε ηεο δνκήο Όζν επηηπγράλεηαη ε επαλάιεςε κηα δηαδηθαζίαο βάζε θάπνηαο ζπλζήθεο . 

2. Δληόο κηαο δνκήο επαλάιεςεο δελ κπνξεί λα πεξηέρεηαη δνκή επηινγήο 

3. Η δνκή Όζν ρξεζηκνπνηείηαη κόλν όηαλ γλσξίδνπκε ην πιήζνο ησλ επαλαιήςεσλ. 

4. Πνιιαπιέο επηινγέο κπνξνύλ λα γίλνπλ θαη κε κία εκθσιεπκέλε δνκή  

5. Η δνκή επαλάιεςεο Μέρξηο_όηνπ δηαθέξεη από ηηο Γηα θαη Όζν ζην γεγνλόο όηη ε πξώηε 

επαλαιακβάλεηαη όηαλ ε ζπλζήθε πνπ εμεηάδεη είλαη Αιεζήο 

(Μνλάδεο 10) 

 

Α3. Βξείηε ζηελ ζηήιε Α ηα δεηνύκελα ηεο ζηήιεο Β 

 

ηήιε Α  ηήιε Β 

Αιγόξηζκνο αξηζκνί 

π0 

Γηα η από 1 κέρξη 500 

 Γηαβαζε ρ 

 Αλ ρ>0 ηόηε 

  ππ+1 

 Σέινο_αλ 

Σέινο_Δπαλάιεςεο 

Αλ π=500 ηόηε 

 Δκθάληζε “ όινη νη αξηζκνί είλαη ζεηηθνί” 

Αιιηώο 

 Δκθάληζε “tzifos” 

Σέινο_αλ 

Σέινο αξηζκνί 

 

α. κεηαβιεηέο 

β. ηαζεξέο 

γ. Αξηζκεηηθνί Σειεζηέο  

δ. πγθξηηηθνί Σειεζηέο 

ε. Γνκή Δπαλάιεςεο 

ζη. Δληνιέο Δθρώξεζεο 

δ. Δληνιή εμόδνπ 

ε. Δληνιέο εηζόδνπ 

ζ. ηηο ινγηθέο εθθξάζεηο 

(Μνλάδεο 10) 

Α4. Οη εληνιέο ηνπ παξαθάησ αιγόξηζκνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο κε ιαλζαζκέλε ζεηξά. Να ηνπνζεηεζνύλ ζε 

νξζή ζεηξά έηζη ώζηε λα ππνινγίδεηαη ε ξίδα ηνπ Α. 

Σέινο_αλ 

Γηάβαζε Α 

Αιιηώο 

Δθηύπσζε ξ 

Αλ Α>=0 ηόηε 

Δθηύπσζε “Όρη ιύζε” 

ξΣ_Ρ(Α) 
 (Μνλάδεο 5) 
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Α5. Να ζπκπιεξσζνύλ ηα θελά 

 

1. Σν θξηηήξην ηεο ________απαηηεί θάζε εληνιή ελόο αιγνξίζκνπ λα είλαη απιή θαη εθηειέζηκε 

2. Κάζε δεδνκέλν εηζόδνπ πξέπεη λα ειέγρεηαη ώζηε λα ηεξείηαη ην θξηηήξην ηεο __________ 

3. Η επαλαιεπηηθή δνκή Μέρξηο_όηνπ πεξηιακβάλεη εληνιέο θαη μεθηλάεη κε ηελ εληνιή ________ 

4. Η δνκή ____ κπνξεί λα επηιύζεη όια ηα πξνβιήκαηα πνπ απαηηνύλ ρξήζε δνκήο επαλάιεςεο 

(Μνλάδεο 8) 

 

ΘΕΜΑ Β 

 
 

Γίλεηαη ν δηπιαλόο αιγόξηζκνο.  

Β1. Να κεηαηξαπεί ζε θσδηθνπνίεζε ςεπδνγιώζζαο 

(6 κνλάδεο) 

Β2. Να γίλεη ν πίλαθαο ηηκώλ αλ δνζνύλ ηηκέο 12, 18 

(8 κνλάδεο) 

Β3. Να κεηαηξαπεί ζε ηζνδύλακν θώδηθα κε ηελ ρξήζε ηεο Μέρξηο_όηνπ 

(6 κνλάδεο) 
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ΘΕΜΑ Γ 
Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν πνπ πξέπεη λα δηαβάδεη από ηνλ ρξήζηε έλαλ αξηζκό ζην δηάζηεκα [1,5]. Αλ δελ 

εηζαρζεί αξηζκόο ζε απηό ην δηάζηεκα, λα δεηείηαη εθ λένπ εηζαγσγή από ηνλ ρξήζηε κέρξη λα επηηεπρζεί ε 

επηζπκεηή είζνδνο. Ο αιγόξηζκνο ζα πξέπεη λα εθηππώλεη πόζεο ιαλζαζκέλεο θαηαρσξήζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

 (Μνλάδεο 20) 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν πνπ ζα δηαβάδεη ην όλνκα ελόο καζεηή ηεο Α’ Λπθείνπ θαη γηα ηα 15 καζήκαηα 

ζηα νπνία εμεηάζηεθε ζα δηαβάδεη ηνπο βαζκνύο ηνπ ζηα 2 ηεηξάκελα θαζώο θαη ηνλ γξαπηό ηνπ βαζκό ζηηο 

εμεηάζεηο θαη ζα ππνινγίδεη γηα θάζε κάζεκα ηνλ κέζν όξν ηνπ καζεηή. εκεηώλεηαη όηη ν γξαπηόο βαζκόο 

ζπκκεηέρεη ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ κέζνπ όξνπ ζην δηπιάζην. Ο αιγόξηζκνο πξέπεη λα εθηππώλεη ηνλ 

ζπλνιηθό κέζν όξν ηνπ καζεηή ζην ηέινο ηεο Α’ Λπθείνπ.  

(Μνλάδεο 20) 
ΟΔΗΓΙΕ (για τουσ εξεταηομζνουσ) 

Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των 
απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μθν γράψετε 
πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  
Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα 
βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε ςτο τετράδιό ςασ ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για 
πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 
 
Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  .  

 

 


