
 

 
 

 
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 ώθηση και απώθηση. 

Μονάδες 10  
Α2. Να αναφέρετε τα στάδια που περιλαμβάνει η επίλυση ενός προβλήματος με υπολογιστή.   

 Μονάδες 6 
Α3. Στο παρακάτω τμήμα προγράμματος να συμπληρώσετε τα κενά, ώστε να εκτελείται η απώθηση 

ενός στοιχείου από την στοίβα STACK[N] και μα εμφανίζει την τιμή του: 
ΑΝ top >  …..(1)….. ΤΟΤΕ 
       ΓΡΑΨΕ ….(2)…… 
       top <-  ……(3)….. 
ΑΛΛΙΩΣ 
       …..(4)….. ‘ΥΠΟΧΕΙΛΗΣΗ’ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

 Μονάδες 4 
Α4. Δίνεται ο πίνακας Α:     

                                                          Α  
 
Να συμπληρωθούν τα κενά στον παρακάτω τμήμα προγράμματος ώστε να εμφανίζει τους αριθμούς:   1, 
3,  6 

key ← …(1)… 
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6 
     ΑΝ Α[i]=key ΤΟΤΕ 
            ΓΡΑΨΕ …(2)… 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

Μονάδες 4 
 
 

Α5. Να μετατραπεί το ακόλουθο τμήμα αλγορίθμου σε ισοδύναμο, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά 
μόνο την δομή επανάληψης ΓΙΑ….ΑΠΟ….ΜΕΧΡΙ… 

-2 6 -2 7 5 -2 



 

 
 

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 6  

Α6. Δίνεται το ακόλουθο τμήμα προγράμματος: 

ΔΙΑΒΑΣΕ Ζ 
ΑΝ Χ > 10 ΤΟΤΕ  
   ΑΝ Υ < 5 ΤΟΤΕ 
       Ζ ← Ζ * Υ 
   ΑΛΛΙΩΣ 
       Ζ ← Ζ * Χ 
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΑΛΛΙΩΣ 
       Ζ ← Υ *Χ 
ΤΕΛΟΣ_ ΑΝ 
ΓΡΑΨΕ Ζ 

Να συμπληρώσετε στα διπλανά τμήματα τις συνθήκες που λείπουν, ώστε να εμφανίζουν την ίδια έξοδο 
με το αρχικό. 

α)  ΔΙΑΒΑΣΕ Ζ  
ΑΝ……..(1)……..ΤΟΤΕ 
         Ζ ← Ζ * Υ 
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ …….(2)…….. ΤΟΤΕ  
         Ζ ← Ζ * Χ 
ΑΛΛΙΩΣ 
         Ζ ← Υ *Χ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΓΡΑΨΕ Ζ 

 
 
 

β) ΔΙΑΒΑΣΕ Ζ  
ΑΝ……..(3)……..ΤΟΤΕ 
         Ζ ← Υ *Χ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΑΝ …….(4)…….. ΤΟΤΕ  
         Ζ ← Ζ * Χ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΑΝ …….(5)…….. ΤΟΤΕ  
         Ζ ← Ζ * Υ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΓΡΑΨΕ Ζ 

Μονάδες 10 
ΘΕΜΑ Β 
 

Β1.  Δίνεται 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 5 

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

Μονάδες 5 
 

Β2. 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 …………ΤΟΤΕ 
     Α[i, j] ← 9 
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ i < j ΤΟΤΕ 
     Α[i, j] ←  ……. 
ΑΛΛΙΩΣ 
      Α[i, j] ← ……. 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

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

ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 
ΑΝ …………ΤΟΤΕ 
     B[i, j] ← 3 
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ i + j =……. ΤΟΤΕ 
     B[i, j] ←  ……. 
ΑΛΛΙΩΣ 
      B[i, j] ← ……. 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

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

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

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

9 8 8 8 8 

 7 9 8 8 8 

7 7 9 8 8 

7 7 7 9 8 

7 7 7 7 9 

-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 



 

 
 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
Μονάδες 3 

 
 
 
ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει τις ηλικίες 30 μαθητών σε πίνακα ΗΛ[30]. Να εμφανιστεί η 
μικρότερη και η μεγαλύτερη ηλικία. Επίσης να υπολογιστεί και να εμφανιστεί ο αριθμός των μαθητών 
που έχουν την μικρότερη ηλικία και να εμφανίζει ένα μήνυμα για το αν υπάρχει ή όχι δεκαοχτάχρονος 
μαθητής. 

Μονάδες 8 
Γ2. Ένα λογιστικό γραφείο διατηρεί μια λίστα με ονοματεπώνυμα πελατών και χρήματα σε Ευρώ που 
χρωστάει καθένας από τους 1200 πελάτες του γραφείου του. Ο ιδιοκτήτης του λογιστικού γραφείου 
καταχωρίζει τα στοιχεία των πελατών του σε πίνακες. 
Να γραφεί πρόγραμμα που: 
1. Διαβάζει τα στοιχεία των πελατών σε πίνακες ΟΝ[1200] για τα ονοματεπώνυμα και  
    ΧΡ[1200] για τα ποσά οφειλής. 

Μονάδες 2 
2. Εμφανίζει τα ονοματεπώνυμα των 100 πελατών που χρωστάνε τα περισσότερα χρήματα   
    αφού ταξινομήσει τον πίνακα με τα ποσά. 

Μονάδες 5 
3. Εμφανίζει τα χρήματα που χρωστά κάποιος πελάτης αν δώσει ως είσοδο στο  
    πρόγραμμα ένα ονοματεπώνυμο. Αν το ονοματεπώνυμο εισόδου δεν αντιστοιχεί σε  
    πελάτη του λογιστικού γραφείου να εκτυπώνεται ότι ο πελάτης δεν υπάρχει.  

  Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Ένας ουρανοξύστης 50 ορόφων με 20 γραφεία ανά όροφο μπορεί να παρασταθεί σαν ένας 
δισδιάστατος πίνακας με το όνομα ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΗΣ[50,20] όπου σε κάθε θέση αποθηκεύουμε τον 
αριθμό των υπαλλήλων που απασχολεί κάθε γραφείο. 
Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να κάνει τα εξής: 
  1. Να διαβάζει τον αριθμό των υπαλλήλων κάθε γραφείου και να τον αποθηκεύει στην  
      κατάλληλη θέση του πίνακα. 

Μονάδες 2 
  2. Υπολογίζει και εμφανίζει τον αριθμό και τον όροφο του γραφείου με τους  
      περισσότερους υπαλλήλους. 

Μονάδες 4 
  3.Εμφανίζει τον αριθμό των υπαλλήλων που εργάζονται ανά όροφο και εμφανίζει το   
     μήνυμα «Μεγάλη εταιρεία» αν το σύνολο των υπαλλήλων είναι μεγαλύτερο από 5000. 

Μονάδες 4 
Δ2. Η χρήση των περιεχομένων ενός ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού στο διαδίκτυο   
     επιτρέπεται μόνο με τη χρήση ενός προσωπικού ονόματος χρήστη (Username) και ενός  
     κωδικού πρόσβασης (Password). Αν ένας χρήστης προσπαθήσει να εισέλθει στις   
     ιστοσελίδες του ηλεκτρονικού περιοδικού δίνοντας 5 φορές λανθασμένο κωδικό  
     πρόσβασης για ένα συγκεκριμένο προσωπικό όνομα χρήστη, τότε σταματάει η  
     διαδικασία εισαγωγής και δεν του επιτρέπεται να ξαναπροσπαθήσει. Τα έγκυρα  
     προσωπικά ονόματα των χρηστών είναι αποθηκευμένα σε ένα μονοδιάστατο πίνακα  
     Username [1000] και οι αντίστοιχοι κωδικοί πρόσβασης σε έναν πίνακα Password [1000].  



 

 
 

     Να γράψετε ένα πρόγραμμα το οποίο προσομοιώνει τη λειτουργία εισόδου ενός χρήστη  
     κάνοντας τα παρακάτω: 
    1. Διαβάζει ένα προσωπικό όνομα χρήστη μέχρι αυτό να είναι έγκυρο 

 Μονάδες 5 
    2. Διαβάζει τον κωδικό και εμφανίζει το μήνυμα «Καλώς ήλθατε στο περιοδικό» μαζί με     
       το όνομα του χρήστη, στην περίπτωση επιτυχούς εισαγωγής του χρήστη διαφορετικά  
       να εμφανίζει το μήνυμα «Αδύνατη εισαγωγή για το χρήστη» μαζί με το όνομα του  
       χρήστη.      

       Μονάδες 5 
   


