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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

22 – 05 – 2021 

Θέμα Α  
Α1. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 

1. Η πιο απλή μορφή αναζήτησης στοιχείου σε πίνακα είναι η σειριακή  μέθοδος. 
2. Στη στοίβα, ο ίδιος δείκτης μάς δείχνει, τόσο τη θέση του στοιχείου που 

μπορεί να εξαχθεί, όσο και τη θέση εκείνου που εισήλθε τελευταίο. 
3. Δεν υπάρχουν δομές δεδομένων δευτερεύουσας μνήμης.  
4. Οι στατικές δομές στηρίζονται στην τεχνική της δυναμικής παραχώρησης 

μνήμης.  
5. Κάθε υποπρόγραμμα μπορεί να σχεδιαστεί, να αναπτυχθεί και να συντηρηθεί 

αυτόνομα. 
Μονάδες 10 

 
 
Α2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου 
Για a από __(1)__ μέχρι __(2)__ με_βήμα __(3)__ 
  Για b από __(4)__ μέχρι __(5)__ με_βήμα __(6)__ 
  Εμφάνισε __(7)__ 
 Τέλος_επανάληψης  
Τέλος_επανάληψης  
Να αντιστοιχίσετε τον αριθμό του κενού με τον κατάλληλο αριθμό ή την αντίστοιχη 
πράξη μεταξύ μεταβλητών , έτσι ώστε στην οθόνη του χρήστη να εμφανίζονται οι 
αριθμοί  
2 0 -2 -4 5 0 -5 -10 

Μονάδες 7 
 

 
 
 

 



 

 

Α3. Μια από τις παρακάτω εντολές εκχώρησης δεν θα εκτελεστεί. Να βρείτε την 
εντολή αυτή και να γράψετε το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου χωρίς αυτή.  
ΔΙΑΒΑΣΕ Α 
ΑΝ Α<=0 ΤΟΤΕ 
    Α0 
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Α<=-5 ΤΟΤΕ 
    Α4 
ΑΛΛΙΩΣ 
    Α5 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΓΡΑΨΕ Α 
 

Μονάδες  7 
 
Α4. 

1. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της Όσο και της Μέχρις_ότου; 
2. Να γραφεί ο αλγόριθμος της ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής (Φυσαλίδα). 
3. Να δώσετε τον ορισμό  της ταξινόμησης στοιχείων ενός μονοδιάστατου 

πίνακα. 
Μονάδες 6 

 
 

Α5. Για κάθε ένα από τα παρακάτω να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

 

1) Στον δομημένο προγραμματισμό δε χρησιμοποιείται: 

α) η δομή επιλογής                      

β) η δομή επανάληψης 

γ) η εντολή goto                

δ) δομή ακολουθίας. 

 

2) Μέσω του συντάκτη παράγεται: 

α) Το αντικείμενο πρόγραμμα    

β) Το πηγαίο πρόγραμμα 

γ) Το εκτελέσιμο πρόγραμμα 

 δ) τίποτα από τα παραπάνω. 
 

Μονάδες 10 

 



 

 

Θέμα Β  
 
Β1. Το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ υλοποιεί το διάβασμα 
και την εισαγωγή στοιχείου σε ουρά με χρήση μονοδιάστατου πίνακα Α, 
10 θέσεων. Ο κώδικας περιέχει κενά αριθμημένα από το 1 μέχρι το 10. 
Για καθένα από τα κενά, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό του και δίπλα ό,τι 
χρειάζεται να συμπληρωθεί ώστε το τμήμα προγράμματος να 
επιτελεί τη ζητούμενη λειτουργία . 
 
ΔΙΑΒΑΣΕ …(1)… 
ΑΝ …(2)… = …(3)… ΤΟΤΕ 

ΓΡΑΨΕ ‘ΓΕΜΑΤΗ ΟΥΡΑ’ 
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ (…(4)… ΚΑΙ …(5)…) ΤΟΤΕ 

front <-…(6)… 
rear <-…(7)… 
A[rear] <- …(8)… 

AΛΛΙΩΣ 
rear <-…(9)… 
A[…(10)…]<- στοιχείο 

TEΛΟΣ_ΑΝ 
Μονάδες 10 

 

Β2.  Δίνεται ο πίνακας Α με τα παρακάτω στοιχεία 

4 3 2 7 6 3 4 33 2 1 

και το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου  

κ ←1 
λ ← Α[1] 
Όσο κ<=10 επανάλαβε  

Aν κ<>10 τότε  
 Α[κ]  ←Α[κ+1]  
Αλλιώς  

Α[10] ← λ  
Τέλος_αν 
κ ← κ+1 

Τέλος_επανάληψης 
κ ←10 
 Οσο κ>=1 επανάλαβε    

Εμφάνισε Α[κ] 
κ ←κ-1 

Τέλος_επανάληψης 

1. Τι θα εμφανιστεί στην οθόνη του χρήστη;                                        ( Μονάδες 3) 



 

 

2. Να σχεδιαστεί το αντίστοιχο διάγραμμα ροής.                                ( Μονάδες 3)                        

3. Να ξαναγραφεί το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου μόνο με δομές 

επανάληψης Για.                                                                                     (Μονάδες 2 )                                                                                       

4. Να ξαναγραφεί το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου μόνο με δομές 
επανάληψης Μέχρις_ότου .                                                                  (Μονάδες 2)   
                                                                                            

Μονάδες 10 
 
 
Θέμα Γ  
Στο πλαίσιο ενός πειράματος καταγράφονται διαδοχικές 
μετρήσεις τιμών. Για τις ανάγκες της επεξεργασίας των τιμών αυτών, να αναπτύξετε 
πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 
 
Γ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. 

Μονάδες 2 
Γ2. Να διαβάζει τις μετρήσεις, ελέγχοντας την εγκυρότητα των τιμών που 
εισάγονται ώστε να είναι μεταξύ του -100 και του 100 αλλά χωρίς το 0. Η 
επαναληπτική διαδικασία να τερματίζεται όταν εισαχθεί η τιμή 1000. 

Μονάδες 4 
Γ3. Να εμφανίζει πόσες τιμές είναι θετικές και πόσες αρνητικές. 

Μονάδες 6 
Γ4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τον μέγιστο αριθμό συνεχόμενων μετρήσεων 
όπου η κάθε τιμή είναι μεγαλύτερη από την προηγουμένη.  

Μονάδες 4 
Γ5. Να υπολογίζει και να εμφανίζει σε ποια θέση δόθηκε η τελευταία μεγαλύτερη 
τιμή (θεωρήστε ότι μπορούν να δοθούν παραπάνω από μια μέγιστες μετρήσεις).  

Μονάδες 4 
 
 
 
Θέμα Δ  
 

Οι ειδικότητες ιατρών που είναι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ είναι 45. Κάθε 
ειδικότητα περιλαμβάνει αριθμό ιατρών ανά επαρχία. Οι 45 ειδικότητες 
καταχωρίζονται σε ένα μονοδιάστατο πίνακα με το όνομα ΕΙΔ και ο αριθμός των 
ιατρών της κάθε ειδικότητας που έχουν εγγραφεί στον ΕΟΠΥΥ ανά επαρχία, 
καταχωρίζονται σε έναν άλλο πίνακα ακέραιων αριθμών δύο διαστάσεων, ο οποίος 
έχει το όνομα ΣΥΜ και είναι παράλληλος με τον πρώτο πίνακα. Στην πρώτη στήλη 
του πίνακα ΣΥΜ καταχωρούνται οι αριθμοί των ιατρών ανά ειδικότητα για την 
Αθήνα, στη δεύτερη για τη Θεσσαλονίκη , στην τρίτη για την Πάτρα, στην τέταρτη 
για την Άρτα και στην πέμπτη στήλη για τα Τρίκαλα. 



 

 

Να γράψετε πρόγραμμα στη ΓΛΩΣΣΑ , το οποίο: 
 
Δ1. Να καταχωρίζει στον μονοδιάστατο πίνακα ΕΙΔ τις διάφορες ειδικότητες ιατρών 
και στον παράλληλο πίνακα δύο διαστάσεων ΣΥΜ τον αριθμό των ιατρών της κάθε 
ειδικότητας που έχουν γραφτεί στον ΕΟΠΥΥ ανά πόλη (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, 
Άρτα, Τρίκαλα). Να θεωρήσετε ότι τα δεδομένα δίνονται σωστά και δεν χρειάζεται 
οποιοσδήποτε έλεγχος. 

Μονάδες 3 
Δ2. Να υπολογίζει το σύνολο ιατρών ανά ειδικότητα για τις 5 επαρχίες και να το 
καταχωρίζει στην έκτη στήλη του πίνακα δύο διαστάσεων ΣΥΜ. 

Μονάδες 4 
Δ3. Να δέχεται δύο (2)ειδικότητες και να βρίσκει και να παρουσιάζει ποια 
ειδικότητα από τις δύο έχει τους περισσότερους συμβεβλημένους ιατρούς. Αν 
έχουν τον ίδιο αριθμό ιατρών να παρουσιάζει το μήνυμα «Ίσος αριθμός ιατρών», σε 
περίπτωση που δεν βρεθεί κάποια ειδικότητα να εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα. 

Μονάδες 5 
Δ4. Να χρησιμοποιεί τη συνάρτηση ΕΛΕΓΧΟΣ, η οποία θα λαμβάνει ως παραμέτρους 
τους πίνακες ΕΙΔ και ΣΥΜ και να εντοπίζει την ειδικότητα "ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ". Στη 
συνέχεια, να υπολογίζει και να επιστρέφει την πόλη που έχει τους λιγότερους 
δερματολόγους. Το όνομα της πόλης να τυπώνεται στο κυρίως πρόγραμμα. Να 
θεωρήσετε ότι μόνο μια πόλη έχει τους λιγότερους δερματολόγους. 

Μονάδες 4 
Δ5. Να κατασκευάσετε το υποπρόγραμμα ΕΛΕΓΧΟΣ 

Μονάδες 4 
 


