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ΑΕΠΠ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
                                                                                                             προςανατολιςμού 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

Α1. Ο παξαθάησ αιγόξηζκνο ηαμηλνκεί ηνλ πίλαθα αθεξαίσλ Α κε θζίλνπζα δηάηαμε. Να 

ζπκπιεξσζνύλ ηα ηκήκαηα πνπ ιείπνπλ 

 

Αιγόξηζκνο πκπιήξσζε 

Γεδνκέλα //Ν,Α// 

Γηα i από____ κέρξη ___ 

 Γηα j από____κέρξη____κε_βήκα____ 

  Αλ Α[__] ___A[___] ηόηε 

      ____ A[j] 

      __________ 

      _____temp 

  Tέινο_αλ 

 Σέινο_επαλάιεςεο 

Σέινο_επαλάιεςεο 

Απνηειέζκαηα //Ν,Α// 

Σέινο πκπιήξσζε 

(Μνλάδεο 10) 

 

Α2. Να γίλεη ην δηάγξακκα ξνήο ηνπ αιγνξίζκνπ ηνπ εξσηήκαηνο 1.Α. 

(Μνλάδεο 10) 

Α3. Να αλαθεξζνύλ 2 κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο πηλάθσλ 

(Μνλάδεο 5) 

Α4. Δξσηήζεηο ηύπνπ σζηό – Λάζνο 

 

1. Ζ είζνδνο λέσλ θόκβσλ ζε έλαλ πίλαθα είλαη κία από ηηο ηππηθέο επεμεξγαζίεο ησλ πηλάθσλ 

2. θνπόο ηεο ζπγρώλεπζεο δύν ηαμηλνκεκέλσλ πηλάθσλ είλαη ε δεκηνπξγία ελόο ηξίηνπ 

ηαμηλνκεκέλνπ πίλαθα, πνπ πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ησλ δύν πηλάθσλ 

3. Γηα ηελ εύξεζε ελόο ειάρηζηνπ ελόο πίλαθα πξέπεη λα πξνεγεζεί ηαμηλόκεζε 

4. Οη πίλαθεο είλαη ζηαηηθέο δνκήο δεδνκέλσλ 

5. Οη ιεηηνπξγίεο εηζαγσγή θαη δηαγξαθή δελ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζε πίλαθα 

(κνλάδεο 5) 
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ΘΕΜΑ Β 

 

Β1.Γίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ: 

Α 0 

Β 0 

Γ 0 

Γ 0 

Γηα Δ από 1 κέρξη 496 

Γηάβαζε Ε 

Αλ Δ=1 ηόηε  

Ζ Ε 

 Σέινο_αλ 

Α Α+Ε 

Αλ Ε ≥ 18 ηόηε 

    Β Β+Ε 

    Γ Γ+1 

Σέινο_Αλ 

Αλ Ε > 0 ηόηε  

     Γ Γ+1 

Σέινο_αλ 

Αλ Ε < Ζ ηόηε 

    ΖΕ 

Σέινο_αλ 

Σέινο_Δπαλάιεςεο 

Θ Α/496 

Αλ Γ≠0 ηόηε 

    ΗΒ/Γ 

Σέινο_αλ 

Κ 496 – Γ 

Σν παξαπάλσ ηκήκα αιγνξίζκνπ ππνινγίδεη ζηηο κεηαβιεηέο Ζ, Θ, Η, Κ θαη Γ ηηο παξαθάησ 

πιεξνθνξίεο: 

1. Μέζνο όξνο όισλ ησλ ηηκώλ εηζόδνπ 

2. Πιήζνο ησλ ζεηηθώλ ηηκώλ εηζόδνπ 

3. Μηθξόηεξε ηηκή εηζόδνπ 

4. Μέζνο όξνο ησλ ηηκώλ εηζόδνπ από 18 θαη πάλσ 

5. Πιήζνο ησλ ηηκώλ εηζόδνπ θάησ από 18. 

Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνπο αξηζκνύο ησλ πιεξνθνξηώλ 1 έσο 5 θαη δίπια ην όλνκα ηεο 

κεηαβιεηήο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πιεξνθνξία. 

(κνλάδεο 10) 
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Β2. Γίλεηαη ηo παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ, ζην νπνίν έρνπλ αξηζκεζεί νη γξακκέο: 

1. j1 

2. i2 

3. Αξρή_επαλάιεςεο 

4. ii + j 

5. ji – j 

6. Δκθάληζε i 

7. Μέρξηο_όηνπ i ≥ 5 

 

Δπίζεο δίλεηαη ην αθόινπζν ππόδεηγκα πίλαθα ηηκώλ: 

 

 

αξηζκόο γξακκήο ζπλζήθε έμνδνο i  j 

...  ...  ...  ...  ... 

 

ηε ζηήιε κε ηίηιν «αξηζκόο γξακκήο» θαηαγξάθεηαη ν αξηζκόο γξακκήο ηεο εληνιήο πνπ 

εθηειείηαη.  

ηε ζηήιε κε ηίηιν «ζπλζήθε» θαηαγξάθεηαη ε ινγηθή ηηκή ΑΛΖΘΖ ή ΦΔΤΓΖ, εθόζνλ ε 

εληνιή πνπ εθηειείηαη πεξηιακβάλεη ζπλζήθε. 

ηε ζηήιε κε ηίηιν «έμνδνο» θαηαγξάθεηαη ε ηηκή εμόδνπ, εθόζνλ ε εληνιή πνπ εθηειείηαη είλαη 

εληνιή εμόδνπ. 

ηε ζπλέρεηα ηνπ πίλαθα ππάξρεη κηα ζηήιε γηα θάζε κεηαβιεηή ηνπ αιγόξηζκνπ. 

Να κεηαθέξεηε ηνλ πίλαθα ζην ηεηξάδηό ζαο θαη λα ηνλ ζπκπιεξώζεηε εθηειώληαο ηηο εληνιέο ηνπ 

ηκήκαηνο αιγνξίζκνπ σο εμήο: 

Γηα θάζε εληνιή πνπ εθηειείηαη λα γξάςεηε ζε λέα γξακκή ηνπ πίλαθα ηνλ αξηζκό ηεο γξακκήο ηεο 

θαη ην απνηέιεζκά ηεο ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε. 

(κνλάδεο 20) 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν πνπ ζα ειέγρεη αλ έλαο κνλνδηάζηαηνο πίλαθαο είλαη ηαμηλνκεκέλνο κε 

αύμνπζα δηάηαμε, εθηππώλνληαο ζρεηηθό κήλπκα. 

(κνλάδεο 20) 
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ΘΕΜΑ Δ 

 

Σν θιαζηθό παηρλίδη «Πέηξα – Φαιίδη - Υαξηί» παίδεηαη κε 2 παίθηεο. ε θάζε γύξν ηνπ παηρληδηνύ, 

ν θάζε παίρηεο επηιέγεη έλα από ηα ΠΔΣΡΑ, ΦΑΛΗΓΗ, ΥΑΡΣΗ θαη παξνπζηάδεη ηελ επηινγή ηνπ 

ηαπηόρξνλα κε ηνλ αληίπαιό ηνπ. Ζ ΠΔΣΡΑ θεξδίδεη ην ΦΑΛΗΓΗ, ην ΦΑΛΗΓΗ ην ΥΑΡΣΗ θαη ην 

ΥΑΡΣΗ ηελ ΠΔΣΡΑ. ε πεξίπησζε πνπ νη δύν παίθηεο έρνπλ ηελ ίδηα επηινγή, ν γύξνο ιήγεη 

ηζόπαινο. Σν παηρλίδη πξνρσξάεη κε ζπλερόκελνπο γύξνπο κέρξη έλαο ηνπιάρηζηνλ από ηνπο 

παίθηεο λα απνρσξήζεη. Νηθεηήο αλαδεηθλύεηαη ν παίθηεο κε ηηο πεξηζζόηεξεο λίθεο. Αλ νη δύν 

παίθηεο έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ληθώλ, ην παηρλίδη ιήγεη ηζόπαιν. Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν ν 

νπνίνο ζα δηαβάδεη ηα νλόκαηα ησλ δύν παηθηώλ θαη ζα πινπνηεί ην παξαπάλσ παηρλίδη σο εμήο: 

Α. Γηα θάζε γύξν ηνπ παηρληδηνύ: 

i. Θα δηαβάδεη ηελ επηινγή θάζε παίθηε, ε νπνία κπνξεί λα είλαη κία από ηηο εμήο: ΠΔΣΡΑ, 

ΦΑΛΗΓΗ, ΥΑΡΣΗ, ΣΔΛΟ. (Γελ απαηηείηαη έιεγρνο εγθπξόηεηαο ηηκώλ.) 

ii. Θα ζπγθξίλεη ηηο επηινγέο ησλ παηθηώλ θαη ζα δηαπηζηώλεη ηνλ ληθεηή ηνπ γύξνπ ή ηελ ηζνπαιία. 

Β. Σεξκαηίδεη ην παηρλίδη όηαλ έλαο ηνπιάρηζηνλ από ηνπο δύν παίθηεο επηιέμεη ΣΔΛΟ. 

Γ. Δκθαλίδεη ην όλνκα ηνπ ληθεηή ή αλ δελ ππάξρεη ληθεηήο, ην κήλπκα “ΣΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΖΞΔ 

ΗΟΠΑΛΟ” 

(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  .  

 

 

 


