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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

07/01/2023 
 

 
ΘΕΜΑ Α 
 

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη 
λέξη ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ ανάλογα με το περιεχόμενο της κάθε πρότασης. 
 

1) Όλες οι λειτουργίες που εφαρμόζονται σε μία δομή δεδομένων μπορούν να εφαρμοστούν στη 
δομή  δεδομένων που ονομάζεται «Πίνακας».  

2) Η σειριακή αναζήτηση  χρησιμοποιείται σε πίνακες μεγάλου μεγέθους. 
3) Η καταγραφή της δομής ενός προβλήματος σημαίνει αυτόματα ότι έχει αρχίσει η διαδικασία 

ανάλυσης του προβλήματος σε άλλα απλούστερα.    
4) Η  ταχύτητα εκτέλεσης ενός αλγορίθμου επηρεάζεται από το υλικό του υπολογιστή.             
5) Η δομή ΕΠΙΛΕΞΕ δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε διάγραμμα ροής. 
6) Ο προγραμματισμός αφορά τη διατύπωση ενός αλγορίθμου σε κατανοητή από τον υπολογιστή 

μορφή. 
7) Ένας βρόχος επανάληψης μπορεί να εμπεριέχει έναν ή περισσότερους άλλους βρόχους 

επανάληψης. 
8) Η δομή «ΟΣΟ..» εκτελείται όσο η συνθήκη του είναι αληθής.  
9) Ο αλγόριθμος είναι το μέσο για την παραγωγή πληροφορίας.  
10) Δύο από τις βασικές λειτουργίες επί των δομών δεδομένων είναι η καθοριστικότητα και η 

αποτελεσματικότητα. 
Μονάδες 10  

Α2. Να αναφέρετε τα στάδια που περιλαμβάνει η επίλυση ενός προβλήματος με υπολογιστή.   
 Μονάδες 3 

Α3. Να περιγράψετε τη διαδικασία μεταγλώττισης και σύνδεσης ενός προγράμματος. 
Μονάδες 7 

Α4. Να γραφεί το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ισοδύναμο με χρήση  μόνο δομών απλής  
       επιλογής: 

ΑΝ Χ > 80 ΤΟΤΕ  
      ΓΡΑΨΕ ‘Α΄ 
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Χ>=70 ΤΟΤΕ  
       ΓΡΑΨΕ ‘Β’ 
ΑΛΛΙΩΣ 
       ΓΡΑΨΕ ‘Γ’ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

 Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ Β 
 

Β1. Να μετατραπεί το ακόλουθο τμήμα αλγορίθμου σε ισοδύναμο, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά  
μόνο την δομή επανάληψης ΓΙΑ….ΑΠΟ….ΜΕΧΡΙ… 
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Ι←10 
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

Σ←0 
Κ←1 
ΟΣΟ Κ < = 10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 
Σ←Σ + Χ 
Κ←Κ + 1 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ Σ 
Ι←Ι + 5 

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Ι = 200 
Μονάδες 5 

 
Β2.  Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος. Ο πίνακας Π[100] θεωρείστε ότι έχει διαβαστεί σε 

παραπάνω μέρος του προγράμματος.  
 

ΔΙΑΒΑΣΕ  key  
εύρεση  ψευδής 
θέση  0 
Ι  1 
ΟΣΟ   εύρεση = ψευδής   ΚΑΙ   Ι<= 100   ΕΠΑΝΑΛΑΛΒΕ 

ΑΝ   key = Π[I]   ΤΟΤΕ 
εύρεση  αληθής 
θέση  Ι  

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

i. Ποιο κριτήριο παραβιάζουν οι παραπάνω εντολές; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 
Μονάδες 2 

 
ii. Να γράψετε στο τετράδιο σας το παραπάνω μέρος του προγράμματος διορθωμένο. 

Μονάδες 3 
 

Β3. Να συμπληρώσετε για κάθε τμήμα προγράμματος τα κενά ώστε να δημιουργούνται οι παρακάτω 
πίνακες σε κάθε περίπτωση: 

I. ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5                                              Πίνακας Α 
ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 

ΑΝ …(1)…ΤΟΤΕ 
     Α[i, j] ← 9 
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ i < j ΤΟΤΕ 
     Α[i, j] ← …(2)… 
ΑΛΛΙΩΣ 
      Α[i, j] ← …(3)… 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

Μονάδες 3 
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II. ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4                                                Πίνακας B 
ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 

ΑΝ …(4)… ΤΟΤΕ 
     B[i, j] ← 3 
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ i + j = …(5)… ΤΟΤΕ 
     B[i, j] ←  …(6)… 
ΑΛΛΙΩΣ 
      B[i, j] ← …(7)… 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 

Μονάδες 4 
III. ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4                                              Πίνακας  Γ 

ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 
ΑΝ …(8)… MOD 2 = …(9)… ΤΟΤΕ 
     Γ[i, j] ← ‘’Α’’ 
ΑΛΛΙΩΣ 
     Γ[i, j] ← …(10)... 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

Μονάδες 3 
B4. Να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω τμήμα προγράμματος που να επιτελεί την εισαγωγή ενός 
στοιχείου, που δίνεται από τον χρήστη, σε μία ουρά Π[100] ακεραίων: 

ΑΝ πίσω = …(1)… ΤΟΤΕ 

       ΓΡΑΨΕ ‘ Η ουρά είναι γεμάτη’ 

ΑΛΛΙΩΣ 

ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 

 ΑΝ εμπρός = ...(2)… ΚΑΙ πίσω =…(3)… ΤΟΤΕ 

         εμπρός  …(4)… 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ       

πίσω  πίσω + 1 

Π[ …(5)… ]  Χ 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ Γ 

Σε μία μεταφορική εταιρεία για να διαχειριστεί τα δέματα που πρέπει να αποστείλει, χρησιμοποιείται 

μία στοίβα Δ[500] στην οποία αποθηκεύεται το βάρος του κάθε δέματος. Στην αρχή η στοίβα θεωρείται 

ότι είναι άδεια. 

Να γράψετε πρόγραμμα σε Γλώσσα που: 

Γ1. Να περιέχει τμήμα δήλωσης  μεταβλητών. 

-1 3 -1 5 -1 

3 -1 5 -1 -1 

-1 5 -1 -1 -1 

5 -1 -1 -1 -1 

Α Χ Α Χ Α 

Α Χ Α Χ Α 

Α Χ Α Χ Α 

Α Χ Α Χ Α 
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Μονάδες 2 

Γ2. Να εμφανίζει το παρακάτω μενού επιλογών:  

                              Τ. ΝΕΟ ΔΕΜΑ 

                              Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΜΑΤΟΣ 

                              Σ. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

και στην συνέχεια να διαβάζει το είδος της ενέργειας πραγματοποιώντας τον κατάλληλο έλεγχο 

εγκυρότητας.  

Μονάδες 5 

Γ3. Αν ο χρήστης επιλέξει «Τ» για τοποθέτηση νέου δέματος, εξετάζει αν υπάρχει ο διαθέσιμος 

χώρος στη στοίβα και τότε μόνο διαβάζει το βάρος σε γραμμάρια του δέματος και το τοποθετεί σε 

αυτήν, διαφορετικά εμφανίζει το μήνυμα «ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ». Να πραγματοποιείται και 

έλεγχος εισόδου του βάρους αν είναι θετικός αριθμός και όχι μεγαλύτερος από 20 κιλά. 

Μονάδες 6 

Γ4. Αν ο χρήστης επιλέξει την τιμή «Α» για αποστολή ενός δέματος , εξετάζει αν υπάρχουν 

διαθέσιμα δέματα και μόνο τότε εμφανίζει το βάρος του δέματος και αφαιρείται από την στοίβα το 

δέμα που θα αποσταλεί, διαφορετικά εμφανίζει το μήνυμα «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ». 

Μονάδες 6 

Γ5. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι ο χρήστης να επιλέξει την τιμή «Σ». 

Στη συνέχεια εμφανίζει το πλήθος και το συνολικό βάρος των δεμάτων που αποστάλθηκαν από την 

μεταφορική εταιρεία καθώς και το βάρος του βαρύτερου δέματος.  

Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ Δ 

Σε ένα σχολείο καταχωρούνται τα ονόματα των 250 μαθητών του σχολείου σε ένα μονοδιάστατο 

πίνακα ΟΝ[250] και σε πίνακα ΜΑΘ[10]  τα ονόματα των 10 μαθημάτων που διδάχτηκαν οι μαθητές 

κατά το προηγούμενο σχολικό έτος. Σε  δισδιάστατο πίνακα  ΒΑΘΜΟΣ[250, 10] καταχωρούνται  οι 

μέσοι όροι των βαθμών των 250 μαθητών στα 10 μαθήματα. Να  γραφεί πρόγραμμα σε Γλώσσα που: 

Δ1. Να περιέχει  τμήμα δήλωσης μεταβλητών. 

Μονάδες 3 

Δ2. Να βρίσκει και να εμφανίζει ποιος μαθητής και σε ποιο μάθημα πήρε βαθμό 10 (να θεωρήσετε 

ότι η βαθμολογία είναι μοναδική). 

Μονάδες 8 

 

  

Δ3. Για κάθε μαθητή να υπολογίζει τον μέσο όρο των βαθμών του. Στη συνέχεια να εμφανίζει τα 

ονόματα των μαθητών ταξινομημένα με βάση τον ετήσιο μέσο όρο τους σε φθίνουσα σειρά. Σε 

περίπτωση ισοβαθμίας , θα πρέπει να εμφανίζονται οι μαθητές κατά αλφαβητική σειρά. 

Μονάδες 8 

Δ4. Να υπολογίζει τον μέσο όρο κάθε μαθήματος. Να εκτυπώνει το όνομα του μαθήματος και τον 

αντίστοιχο μέσο όρο. Ποιο μάθημα είχε τον μεγαλύτερο μέσο όρο; 

Μονάδες 6 


