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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ   ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

 

ΣΤΗΝ    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 

 

 

ΘΕΜΑ  Α 
 

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 

1 – 5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ , αν είναι 

λανθασμένη 

 
 

1. Δεν υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των κόμβων, που απαρτίζουν ένα δένδρο. 
 

2. Σε ένα δένδρο, η ρίζα δεν μπορεί να είναι φύλλο. 

3. Μία κλάση-απόγονος μπορεί να περιέχει περισσότερες ιδιότητες από μία κλάση-πρόγονο. 
 

4. Με την κληρονομικότητα δημιουργούμε ιεραρχία μεταξύ αντικειμένων. 
 
5. Το ζευγάρι «Αποθηκευτικό μέσο-σκληρός δίσκος» είναι ένα έγκυρο ζεύγος 

υπερκλάσης-υποκλάσης. 
 

(Μονάδες 5) 
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Α2. 

1. Τι ονομάζουμε ενθυλάκωση στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό; (Μονάδες 4) 
 

2. Τι είναι η κλάση-πρόγονος και τι η κλάσης- απόγονος στον αντικειμενοστραφή 
προγραμματισμό; (Μονάδες 2) 

 
3.  Τι είναι ένα δυαδικό δέντρο δένδρο αναζήτησης; (Μονάδες 4) 
 

 
 
  

 
 
 
A3.Δίνεται το παρακάτω δέντρο δυαδικής αναζήτησης.  

 
α. Πόσες συγκρίσεις θα χρειαστούν για να διαπιστώσουμε αν υπάρχει το στοιχείο 30 
στο παραπάνω δέντρο;(Μονάδες 3) 
β. Πόσες θα χρειάζονταν  εάν τα παραπάνω στοιχεία ήταν εισαγμένα σε φθίνουσα 
σειρά, σε έναν πίνακα 8 στοιχείων; (Μονάδες 2) 
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Α4. 
  α.      Να μετατρέψετε την παρακάτω συνάρτηση σε ισοδύναμη διαδικασία, χωρίς τη χρήση δομής 
επιλογής. 
 
 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Σ(Ζ) :ΑΚΕΡΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΑΚΕΡΑΙΕΣ:Ι,Ζ 
 Ζ<-Α_Τ(Ζ)+1 
 Σ<-0 
 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ  50 ΜΕΧΡΙ 100 
  ΑΝ I MOD Z = 0 ΤΟΤΕ 
  Σ<-Σ+1 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 
 
 
 
 
β.    Να μετατρέψετε το παρακάτω από ΟΣΟ σε ισοδύναμη μορφή σε ΓΙΑ: 
ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 
ΟΣΟ Χ>-544 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
Χ<-Χ-5 
ΔΙΑΒΑΣΕ Υ 
ΓΡΑΨΕ Χ,Υ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ                                      Μονάδες 10 
      

    

 
 
Α5. 
 
  11  12       13         14        15      16          17     18     19         20           21 
Κεφαλή 19   Κ 21   Α 15 ● 

 
1.) Μία λίστα απεικονίζεται στη μνήμη με την παραπάνω μορφή. Να σχεδιάσετε τη 

λίστα αυτή.  Μονάδες 6 
 
2.) Να απεικονίσετε τη μνήμη, μετά την εισαγωγή του κόμβου με πρώτο πεδίο Ε  

στη θέση μνήμης 13, ώστε να σχηματιστεί η λέξη ΑΕΚ. Μονάδες 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θέμα Β 
 
 
Β1. 
Το  παρακάτω τμήμα προγράμματος αναζητά σε έναν πίνακα Α[50] έναν ακέραιο 
αριθμό Χ κι εφόσον αυτός υπάρχει, εμφανίζει την πρώτη θέση, στην οποία βρέθηκε. 
Αν δεν υπάρχει, εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά 
(1-5), ώστε να εκτελείται η περιγραφόμενη λειτουργία. 
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ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 
Ι←... (1)... 
Θ←0 
ΟΣΟ Ι>=…(2)… ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  
ΑΝ Χ=Α[Ι] ΤΟΤΕ 
Θ←…(3)… 
ΑΛΛΙΩΣ 
Ι←…(4)… 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΑΝ …(5)… ΤΟΤΕ 
ΓΡΑΨΕ «Η ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΙΝΑΙ Η»,Θ 
ΑΛΛΙΩΣ 
ΓΡΑΨΕ«Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ» 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
           Μονάδες 10 

 
 
 
 
 

 
Β2. 

Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος και η συνάρτηση Σ1. 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές των μεταβλητών Λ,Α,Χ, όπως αυτές 
εκτυπώνονται σε κάθε επανάληψη, όταν για είσοδο δώσουμε την τιμή 10. 

ΔΙΑΒΑΣΕ Κ 
Λ<-2 
Α<-3 
ΟΣΟ Α<8 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
 ΑΝ Κ MOD Λ = ΤΟΤΕ 
 Χ<-Σ1(Α,Λ) 
 ΑΛΛΙΩΣ 
 Χ<-Α+Λ 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΓΡΑΨΕ Λ,Α,Χ 
 Α<-Α+2 
 Λ<-Λ+1 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ............ 
 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Σ1(Λ,Α): ΑΚΕΡΑΙΑ 
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ:Λ,Α 
 
 ΑΝ Α>Λ ΤΟΤΕ 
 Κ<-(Α+Λ) DIV 2 
 ΑΛΛΙΩΣ 
 Κ<-(Α+Λ)MOD 2 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 Σ1<-Κ 
 ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ           
            Μονάδες 9 
 



 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΚΥΡΙΤΣΗΣ»     ΚΥΠΡΙΩΝ  ΗΡΩΩΝ  42Β     ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ       210 9955524           ΣΕΛ.5 

ΘΕΜΑ Γ 

Στο πρατήριο βενζίνης «KARKA OIL» έχει εγκατασταθεί ένα αυτόματο σύστημα 

διαχείρισης της ουράς των αυτοκινήτων που περιμένουν να ανεφοδιαστούν.Στην ουρά 

μπορούν να αναμένουν μέχρι 12 αυτοκίνητα. Το σύστημα αυτό, κάθε φορά που 

προσέρχεται ένα όχημα, ελέγχει το διαθέσιμο χώρο στην ουρά και στη συνέχεια, εφόσον 

επιτρέπεται η εισαγωγή στην ουρά, ζητά από τον πελάτη να εισάγει την επιθυμητή 

ποσότητα βενζίνης. Στη συνέχεια, όταν έρθει η στιγμή της εξυπηρέτησης του οχήματος, το 

σύστημα , εφόσον υπάρχει η επιθυμητή ποσότητα, εφοδιάζει το όχημα με βενζίνη και 

υπολογίζει το αντίστοιχο κόστος. Να γίνει πρόγραμμα το οποίο: 

Γ1. Χρησιμοποιεί την ουρά Β[12] και περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.  

             Μονάδα 1 

Γ2.Διαβάζει το κόστος ανά λίτρο της βενζίνης, σε ευρώ, καθώς και την αρχική ποσότητα 

βενζίνης που διαθέτει η δεξαμενή για τον εφοδιασμό των οχημάτων. Να γίνεται έλεγχος 

εγκυρότητας, προκειμένου η αρχική ποσότητα βενζίνης να είναι από 4000 έως 8000 λίτρα. 

            Μονάδα 1 

    

Γ3. Να διαβάζει τις επιλογές «ΕΙΣ» ή «ΕΞ». 

 Όταν επιλέγεται «ΕΙΣ»,να διαβάζεται η επιθυμητή ποσότητα βενζίνης και να 

καλείται το υποπρόγραμμα ΕΙΣ, το οποίο δέχεται  την επιθυμητή ποσότητα για τον 

ανεφοδιασμό του οχήματος, που πρόκειται να εισαχθεί στην ουρά, την ουρά Β, τους 

δείκτες της ουράς. Εφόσον μπορεί να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή, το 

υποπρόγραμμα επιστρέφει τα παραπάνω κατάλληλα τροποποιημένα, καθώς και τη 

λογική τιμή ΑΛΗΘΗΣ. Αντίθετα, αν δεν πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή, λόγω 

γεμάτης ουράς, επιστρέφει ΨΕΥΔΗΣ.  

 Όταν επιλέγεται «ΕΞ», να καλείται το υποπρόγραμμα ΕΞ, το οποίο δέχεται την 

ουρά, τους δείκτες της και να πραγματοποιεί εξαγωγή του στοιχείου από την ουρά. 

Εφόσον πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η εξαγωγή, να επιστρέφει Αληθής, το κόστος 

της βενζίνης για το συγκεκριμένο όχημα, καθώς και τη νέα ποσότητα που θα 

υπάρχει διαθέσιμη στο βενζινάδικο. Σε περίπτωση που δεν υπήρξε επιτυχής 

εξαγωγή, λόγω άδειας ουράς, να επιστρέφει ΨΕΥΔΗΣ, καθώς και  τον αριθμό 0 για 

κόστος βενζίνης.              

             
                      Μονάδες 6 
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Η επαναληπτική διαδικασία να ολοκληρώνεται όταν αδειάσει τελείως η δεξαμενή των 
καυσίμων. 
Στη συνέχεια, 
Γ4. Να εμφανίζει το πλήθος των οχημάτων που εξυπηρετήθηκαν, καθώς και το πλήθος των 
οχημάτων, που προμηθεύτηκαν με βενζίνης κόστους 20 ευρώ. 
                                                                                                                                     Μονάδες 4                    
             
Γ5.  Να βρίσκει και να εμφανίζει το πλήθος των οχημάτων που ανέμεναν στην ουρά, όταν 
άδειασε η δεξαμενή. 
                Μονάδες 4 
. 
 
Γ6. Να εμφανίζει το πλήθος των οχημάτων που δεν εξυπηρετήθηκαν, λόγω γεμάτης ουράς 
                Μονάδες 4 
  
Να θεωρήσετε ότι για κάθε όχημα που εξάχθηκε από την ουρά, υπήρξε η επιθυμητή ποσότητα  
βενζίνης. 
                                                                                            
   
 
 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Η Ανώτατη Ελληνική Αρχή Προστασίας Ποταμών (ΑΕΠΠ) πραγματοποιεί ελέγχους  σε 15 
ποτάμια της Ελλάδος, ώστε να ανιχνεύονται οι ρύποι. Η επικινδυνότητα κάθε ρύπου 
εκφράζεται ως ένας ακέραιος από το 1-10. Σε διάστημα ενός μήνα πραγματοποιούνται  50 
έλεγχοι για την επικινδυνότητα των ρύπων. Η μέγιστη τιμή που μπορεί να έχει η 
επικινδυνότητα των ρύπων ενός ποταμού είναι 10. Η μηνιαία επικινδυνότητα ρύπων για κάθε 
ποταμό, προκύπτει ως ο μέσος όρος των 25 υψηλότερων τιμών ρύπων, που ανιχνεύθηκαν το 
συγκεκριμένο μήνα. 
Να γίνει πρόγραμμα, το οποίο: 
Δ1. Περιλαμβάνει  κατάλληλο τμήμα δηλώσεων 
            Μονάδα 1 
 
Δ2. Διαβάζει τα ονόματα των ποταμών και τα καταχωρεί σε πίνακα Π. 
            Μονάδα 1 
Δ3.Για κάθε ποταμό, εμφανίζει το όνομά του  και στη συνέχεια καλεί το υποπρόγραμμα 
Υ_Ε(περιγράφεται στο ερώτημα Δ6), για τον υπολογισμό της μηνιαίας επικινδυνότητάς του 
και την επικινδυνότητα αυτή την καταχωρεί σε κατάλληλα σε πίνακα ΕΠ[15,12]  
            Μονάδες 2 
 
Δ4.Εμφανίζει τα ονόματα των ποταμών που βρίσκονται στην επικίνδυνη ζώνη. Στην 
επικίνδυνη ζώνη βρίσκεται ένας ποταμός, όταν η μέση ετήσια επικινδυνότητα ξεπερνά το 7.5 
και η ποσοστιαία μεταβολή της επικινδυνότητας από το πρώτο εξάμηνο στο δεύτερο, 
ξεπερνά το 15%.Αν κανένας ποταμός δε βρίσκεται σε κίνδυνο, να εμφανίζει το μήνυμα 
«Κανένας σε κίνδυνο». 
                       Μονάδες 4 
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Δ5. Να εμφανίζει το όνομα ή τα ονόματα των ποταμών με τη χαμηλότερη τιμή 
επικινδυνότητας για τους περισσότερους μήνες του έτους. 
            Μονάδες 6 
 
Δ6. Να αναπτύξετε το υποπρόγραμμα Υ_Ε, το οποίο: 
α. Να διαβάζει τις 50 τιμές της επικινδυνότητας κάθε ρύπου 
β.) Να επιστρέφει την τιμή της μηνιαίας επικινδυνότητας των ρύπων. Υπενθυμίζεται ότι αυτή 
προκύπτει ως μέσος όρος των 25 υψηλότερων τιμών. 

               Μονάδες 6 

 
 
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΘΕΜΑΤΩΝ: Σιγαλός Κων/νος 
 
 
  

 

 


