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ΘΕΜΑΘΕΜΑΘΕΜΑΘΕΜΑ 1111

ΑΑΑΑ.... ΣυμπληρώστεΣυμπληρώστεΣυμπληρώστεΣυμπληρώστε μεμεμεμε σωστόσωστόσωστόσωστό ήήήή λάθοςλάθοςλάθοςλάθος
1.1.1.1. Η ιεραρχική σχεδίαση υλοποιείται με τον δομημένο

προγραμματισμό.
2.2.2.2. Προσπέλαση σε έναν κόμβο είναι η προσθήκη νέων

κόμβων σε μια υπάρχουσα δομή.
3.3.3.3. Η σειριακή αναζήτηση μπορεί να οδηγήσει στην

προσπέλαση ακόμη και ολόκληρου του πίνακα
4.4.4.4. Η εντολή ΔιάβασεΔιάβασεΔιάβασεΔιάβασε χρησιμοποιείται για την απόδοση

τιμών στις μεταβλητές μέσω μιας έκφρασης.
5.5.5.5. Ένα από τα πλεονεκτήματα των πινάκων είναι ότι

χρειάζονται λίγο χώρο στην μνήμη.
6.6.6.6. Ο διερμηνευτής έχει το πλεονέκτημα ότι το πρόγραμμα εκτελείται γρηγορότερα

ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 6666

ΒΒΒΒ.... ΝαΝαΝαΝα γράψετεγράψετεγράψετεγράψετε τοτοτοτο επόμενοεπόμενοεπόμενοεπόμενο τμήματμήματμήματμήμα αλγορίθμουαλγορίθμουαλγορίθμουαλγορίθμου χρησιμοποιώνταςχρησιμοποιώνταςχρησιμοποιώνταςχρησιμοποιώντας τηντηντηντην επαναληπτικήεπαναληπτικήεπαναληπτικήεπαναληπτική δομήδομήδομήδομή για…από…μεχριγια…από…μεχριγια…από…μεχριγια…από…μεχρι
και μέχριςμέχριςμέχριςμέχρις_ότουότουότουότου

x� 0
i�1
όσοόσοόσοόσο i <= 10 επανάλαβεεπανάλαβεεπανάλαβεεπανάλαβε

i� i + 1
x� 2 * i + x

τέλοςτέλοςτέλοςτέλος____επανάληψηςεπανάληψηςεπανάληψηςεπανάληψης
ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 4444

ΓΓΓΓ.... ΝαΝαΝαΝα απαντήσετεαπαντήσετεαπαντήσετεαπαντήσετε σταστασταστα παρακάτωπαρακάτωπαρακάτωπαρακάτω ερωτήματαερωτήματαερωτήματαερωτήματα
1. Να συμπληρώσετε τα κενά στην παρακάτω διαδικασία δημιουργίας εκτελέσιμου προγράμματος

ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 5555



2. Να γράψετε τις τρία από τα πλεονεκτήματα του δομημένου προγραμματισμού
ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 3333

3. Να αναφέρετε τα 2 μειονεκτήματα από την χρήση πινάκων
ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 4444

ΔΔΔΔ.... ΟΟΟΟ παρακάτωπαρακάτωπαρακάτωπαρακάτω αλγόριθμοςαλγόριθμοςαλγόριθμοςαλγόριθμος γράφτηκεγράφτηκεγράφτηκεγράφτηκε γιαγιαγιαγια νανανανα εξετάζειεξετάζειεξετάζειεξετάζει αναναναν οοοο ακέραιοςακέραιοςακέραιοςακέραιος αααα είναιείναιείναιείναι πρώτοςπρώτοςπρώτοςπρώτος αριθμόςαριθμόςαριθμόςαριθμός ωςωςωςως εξήςεξήςεξήςεξής::::
ΜεΜεΜεΜε τητητητη βοήθειαβοήθειαβοήθειαβοήθεια τηςτηςτηςτης μεταβλητήςμεταβλητήςμεταβλητήςμεταβλητής κκκκ μετράειμετράειμετράειμετράει τουςτουςτουςτους διαιρέτεςδιαιρέτεςδιαιρέτεςδιαιρέτες τουτουτουτου ακέραιουακέραιουακέραιουακέραιου αααα απόαπόαπόαπό τοτοτοτο 2222 μέχριμέχριμέχριμέχρι καικαικαικαι τοτοτοτο ((((αααα -1).-1).-1).-1). ΑνΑνΑνΑν
δεδεδεδε βρειβρειβρειβρει κανένακανένακανένακανένα διαιρέτηδιαιρέτηδιαιρέτηδιαιρέτη εμφανίζειεμφανίζειεμφανίζειεμφανίζει ότιότιότιότι οοοο αριθμόςαριθμόςαριθμόςαριθμός είναιείναιείναιείναι πρώτοςπρώτοςπρώτοςπρώτος....

ΑλγόριθμοςΑλγόριθμοςΑλγόριθμοςΑλγόριθμος άσκησηάσκησηάσκησηάσκηση
ΔιάβασεΔιάβασεΔιάβασεΔιάβασε αααα
κκκκ���� 0000
ΓιαΓιαΓιαΓια ιιιι απόαπόαπόαπό 2222 μέχριμέχριμέχριμέχρι αααα-1-1-1-1

ΑνΑνΑνΑν ((((αααα modmodmodmod ιιιι)))) ==== 0000 τότετότετότετότε
κκκκ���� κκκκ ++++ 1111

ΤέλοςΤέλοςΤέλοςΤέλος____αναναναν
ΤέλοςΤέλοςΤέλοςΤέλος____επανάληψηςεπανάληψηςεπανάληψηςεπανάληψης
ΑνΑνΑνΑν κκκκ ==== 0000 τότετότετότετότε

ΕμφάνισεΕμφάνισεΕμφάνισεΕμφάνισε ″πρώτος″πρώτος″πρώτος″πρώτος αριθμός″αριθμός″αριθμός″αριθμός″,,,, αααα
ΤέλοςΤέλοςΤέλοςΤέλος____αναναναν
ΤέλοςΤέλοςΤέλοςΤέλος άσκησηάσκησηάσκησηάσκηση
Τροποποιήστε τον παραπάνω αλγόριθμο αλλάζοντας την δομή επανάληψης ώστε μόλιςμόλιςμόλιςμόλις εντοπίσειεντοπίσειεντοπίσειεντοπίσει ένανένανένανέναν διαιρέτηδιαιρέτηδιαιρέτηδιαιρέτη
τουτουτουτου αριθμούαριθμούαριθμούαριθμού ανάμεσαανάμεσαανάμεσαανάμεσα στοστοστοστο 2222 καικαικαικαι τοτοτοτο αααα-1-1-1-1 νανανανα σταματάσταματάσταματάσταματά τηντηντηντην εκτέλεσήεκτέλεσήεκτέλεσήεκτέλεσή τουτουτουτου και να απαντά ότι ο αριθμός δεν είναι
πρώτος διαφορετικά να εμφανίζει τον αριθμό με το μήνυμα ότι είναι πρώτος αριθμός.

ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 7777

ΕΕΕΕ.... ΝαΝαΝαΝα γράψετεγράψετεγράψετεγράψετε στοστοστοστο τετράδιότετράδιότετράδιότετράδιό σαςσαςσαςσας τουςτουςτουςτους αριθμούςαριθμούςαριθμούςαριθμούς τηςτηςτηςτης ΣτήληςΣτήληςΣτήληςΣτήλης ΑΑΑΑ καικαικαικαι δίπλαδίπλαδίπλαδίπλα τατατατα γράμματαγράμματαγράμματαγράμματα τηςτηςτηςτης ΣτήληςΣτήληςΣτήληςΣτήλης ΒΒΒΒ πουπουπουπου
αντιστοιχούναντιστοιχούναντιστοιχούναντιστοιχούν σωστάσωστάσωστάσωστά.... ((((ΝαΝαΝαΝα σημειωθείσημειωθείσημειωθείσημειωθεί ότιότιότιότι σταστασταστα στοιχείαστοιχείαστοιχείαστοιχεία τηςτηςτηςτης ΣτήληςΣτήληςΣτήληςΣτήλης ΑΑΑΑ αντιστοιχούναντιστοιχούναντιστοιχούναντιστοιχούν περισσότεραπερισσότεραπερισσότεραπερισσότερα απόαπόαπόαπό έναέναέναένα
στοιχείαστοιχείαστοιχείαστοιχεία τηςτηςτηςτης ΣτήληςΣτήληςΣτήληςΣτήλης ΒΒΒΒ).).).).

Στήλη Α Στήλη Β
1. Ουρά
2. Στοίβα

Α. Ώθηση
Β. Εξαγωγή
Γ. Απώθηση
Δ. Δύο δείκτες
Ε. Ένας δείκτης
Ζ. Εισαγωγή
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ΣΤΣΤΣΤΣΤ ΑντιστοιχίστεΑντιστοιχίστεΑντιστοιχίστεΑντιστοιχίστε τουςτουςτουςτους 10101010 τελεστέςτελεστέςτελεστέςτελεστές τηςτηςτηςτης 1111ηςηςηςης στήληςστήληςστήληςστήλης,,,, στηνστηνστηνστην κατάλληληκατάλληληκατάλληληκατάλληλη πρότασηπρότασηπρότασηπρόταση τηςτηςτηςτης 2222ηςηςηςης
στήληςστήληςστήληςστήλης.... ΜπορείΜπορείΜπορείΜπορεί σεσεσεσε μίαμίαμίαμία πρότασηπρότασηπρότασηπρόταση νανανανα αντιστοιχίζονταιαντιστοιχίζονταιαντιστοιχίζονταιαντιστοιχίζονται πολλοίπολλοίπολλοίπολλοί τελεστέςτελεστέςτελεστέςτελεστές....
Στήλη Α Στήλη Β
+,
=,
ΚΑΙ,

1. υψηλότερη προτεραιότητα
2. υψηλή προτεραιότητα
3. μεσαία προτεραιότητα

1………
2……… 3……… 4……… 5………



*,
MOD,
^,
>=,
<>,
Ή,

4. χαμηλή προτεραιότητα
5. χαμηλότερη προτεραιότητα

ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 5555

ΘΕΜΑΘΕΜΑΘΕΜΑΘΕΜΑ 2222

Δίνεται δισδιάστατος πίνακας Β[4,5] ο οποίος περιέχει τα παρακάτω δεδοµένα

0 0 3 0 0

2 0 0 0 -1
0 0 0 0 0
7 0 0 0 0

Να συµπληρώσετε το ακόλουθο τµήµα αλγόριθµου το οποίο δηµιουργεί τον µονοδιάστατο πίνακα Α :
ΑΑΑΑ :::: [1,[1,[1,[1, 3,3,3,3, 3,3,3,3, 2,2,2,2, 1,1,1,1, 2,2,2,2, 2,2,2,2, 5,5,5,5, -1,-1,-1,-1, 4,4,4,4, 1,1,1,1, 7]7]7]7]
ΟΟΟΟ πίνακαςπίνακαςπίνακαςπίνακας αυτόςαυτόςαυτόςαυτός περιέχειπεριέχειπεριέχειπεριέχει επαναληπτικάεπαναληπτικάεπαναληπτικάεπαναληπτικά γιαγιαγιαγια κάθεκάθεκάθεκάθε µηµηµηµη µηδενικόµηδενικόµηδενικόµηδενικό στοιχείοστοιχείοστοιχείοστοιχείο,,,, τηντηντηντην θέσηθέσηθέσηθέση γραµµήςγραµµήςγραµµήςγραµµής,,,, τηντηντηντην
θέσηθέσηθέσηθέση στήληςστήληςστήληςστήλης καικαικαικαι τοτοτοτο στοιχείοστοιχείοστοιχείοστοιχείο....

Κ� 0
Π� 0
Για i από 1 µέχρι 4

Για j από 1 µέχρι 5
Αν ……………………………. τότε

Α[3*κ+1 ]�…………
Α[………….]�…………
Α[………….]�…………
K�……….

Τέλος_αν
Tέλος_επανάληψης

Tέλος_επανάληψης

ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες14141414

Β. Να δημιουργήστε το διάγραμμα ροής του παρακάτω αλγορίθμου.

ΑλγόριθμοςΑλγόριθμοςΑλγόριθμοςΑλγόριθμος έμεινε_η_ουρά
J�1
ΌσοΌσοΌσοΌσο JJJJ <6<6<6<6 επαναλαβεεπαναλαβεεπαναλαβεεπαναλαβε

Α[j] ← j
J�J+1

ΤέλοςΤέλοςΤέλοςΤέλος____επανάληψηςεπανάληψηςεπανάληψηςεπανάληψης

ΓιαΓιαΓιαΓια i απόαπόαπόαπό 2 μέχριμέχριμέχριμέχρι 5
ΑνΑνΑνΑν (i modmodmodmod 2 = 0) τότετότετότετότε

Α[i] ← 2 * A[i - 1] + 1
ΑλλιώςΑλλιώςΑλλιώςΑλλιώς

Α[i] ← A[i] + A[i - 1]



Εμφάνισε Α[i]
ΤέλοςΤέλοςΤέλοςΤέλος____αναναναν

ΤέλοςΤέλοςΤέλοςΤέλος____επανάληψηςεπανάληψηςεπανάληψηςεπανάληψης
ΤέλοςΤέλοςΤέλοςΤέλος έμεινε_η_ουρά

ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 6666



ΘΕΜΑΘΕΜΑΘΕΜΑΘΕΜΑ 3333οοοο

Το χωριό των Γαλατών αποφάσισε να εκμεταλλευτεί εμπορικά το μαγικό φίλτρο. Έκανε μία πιο ήπια
συνταγή και τοποθέτησε αυτόματους πωλητές σε όλη την Ρώμη.
Στα καταστήματα αυτόματης πώλησης φίλτρου υπάρχουν 2 δεξαμενές 1000 λίτρων η κάθε μία. Η μία έχει
κανονικό φίλτρο και η άλλη φίλτρο με γεύση τριαντάφυλλο. Οι Ρωμαίοι μπορούν να αγοράσουν
μπουκάλια των 5 ml προς 2.1 Ρωμαϊκών λιρών το μπουκάλι, τα οποία γεμίζουν εκείνη την στιγμή.
Τις δεξαμενές τις γεμίζουν ο Αστερίξ και ο Οβελίξ.
Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος για έναν αυτόματο πωλητή στην Ρώμη:
1)Να διαβάζει την ποσότητα που υπάρχει και στις 2 δεξαμενές.

Μονάδες 1111

2) Στην συνέχεια για κάθε άτομο που προσέρχεται στο αυτόματο μηχάνημα:
Α. Να διαβάζει αν είναι ο Αστερίξ ( «Α») ή ο Οβελίξ («Ο») ή πελάτης («Π»)
Β. Αν είναι ο Αστερίξ ή ο Οβελίξ τότε οι δεξαμενές γεμίζουν μέχρι το ανώτατο όριο
Γ. Αν είναι πελάτης τότε το μηχάνημα να ρωτάει πόσα μπουκάλια θέλει. Αν ο πελάτης δώσει αριθμό

μεγαλύτερο του 1 θα ρωτά τον πελάτη πόσα από τα παραπάνω μπουκάλια θέλει να είναι με κανονικό και
πόσα με γεύση τριαντάφυλλο. Αν ο πελάτης ζητήσει 1 μπουκάλι τότε το μηχάνημα θα δώσει χωρίς άλλη
ερώτηση μόνο κανονικό. Μονάδες 4444

3) Αν ο το μηχάνημα έχει την απαιτούμενη ποσότητα φίλτρου εξυπηρετεί τον πελάτη και εμφανίζει το ποσό
που θα πληρώσει. Μονάδες 2222

4) ΠΡΟΣΟΧΗ: θα πρέπει να γίνεται έλεγχος ώστε οι δύο αριθμοί που δίνει ο χρήστης να έχουν άθροισμα
ίδιο με τον πρώτο αριθμό Μονάδες 2222

5) Η επαναληπτική διαδικασία να τερματίζεται, όταν αδειάσει οι δεξαμενές του πρατηρίου ή όταν δεν
εξυπηρετηθούν τέσσερις διαδοχικοί πελάτες. Μονάδες 2222

6) Στο τέλος ο αλγόριθμος να εμφανίζει
Α. Το ποσοστό των πωλήσεων σε μπουκάλια της γεύσης τριαντάφυλλου σε σχέση με όλες τις πωλήσεις.

Μονάδες 4444

Β. Την μέση ποσότητα συνολικού φίλτρου που ανεφοδίασε τις δεξαμενές ο Αστεριξ Μονάδες 4444

Γ. Τα χρήματα που θα έχει το μηχάνημα όταν θα σταματήσει την λειτουργία του Μονάδες1111

ΘΕΜΑΘΕΜΑΘΕΜΑΘΕΜΑ 4444οοοο

Τα στρουμφάκια μόλις ολοκλήρωσαν τους στρουμφοδωδέκαθλο δεξιοτήτων. Το κάθε ένα στρουμφάκι
περνάει 12 δοκιμασίες ( αλμα, τραγούδι, μαραθώνιο, χωρός κτλ). Σε κάθε δοκιμασία το στρουμφάκι
παίρνει έναν βαθμό.
Για τα 1000 στρουμφάκια που συμμετείχαν στον φετινό στρουμφοδωδέκαθλο να κάνετε πρόγραμμα
που να:
1. Έχει δήλωση μεταβλητών.

Μονάδες2222

2. Να δημιουργεί 1 πίνακα με τα ονόματα των στρουμφς, 1 πίνακα με τα ονόματα από τις δοκιμασίες
και έναν πίνακα με τους βαθμούς του κάθε στρουμφ σε κάθε δοκιμασία

Μονάδες 2222

3. Να βρίσκει τον νικητή του στρουμφοδωδέκαθλου. Νικητής είναι αυτός όπου ο ΜΟ των βαθμών του
είναι ο μεγαλύτερος. Προσοχή: ΜΟ είναι το άθροισμα των βαθμών του χωρίς όμως να υπολογίζεται
ο μικρότερος και ο μεγαλύτερος δια το 10.

Μονάδες 6666

4. Να βρίσκει ποια δοκιμασία ήταν εύκολη. Δηλ ποια δοκιμασία είχε βαθμους πάνω από 9,81 σε
ποσοστό μεγαλύτερο του 80% Μονάδες 6666

5. Να ζητάει το όνομα ενός στρουμφ και αν έχει συμμετάσχει στο στρουμφοδωδέκαθλο να εμφανίζει
τις επιδόσεις του.Μονάδες 4444


