
 

 

 

 
 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 1o 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΟΠ41, ΠΓΟΠ41, ΠΓΟΠ42, ΠΡΓΟΠ41 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21 – 03 – 2020 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις και  
      δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ: 

      1) Καθοριστικότητα στους αλγόριθμους σημαίνει ο αλγόριθμος να τερματίζει μετά από   

           πεπερασμένο αριθμό βημάτων.  

2) Η πρόταση όχι (3>2 και 3>1) είναι αληθής. 

3) Στην επαναληπτική δομή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ...ΜΕ_ΒΗΜΑ οι τιμές από, μέχρι και με_βήμα δεν   

     είναι απαραίτητο να είναι ακέραιες. 

4) Γενικά μια γλώσσα χαμηλότερου επιπέδου είναι ταχύτερη από μια άλλη γλώσσα που είναι  

     υψηλότερου επιπέδου.   

5) Οι στατικές δομές δεδομένων στηρίζονται στην τεχνική της δυναμικής παραχώρησης μνήμης. 

6) Μία λίστα έχει σταθερό αριθμό κόμβων. 

7) Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο τοπικές μεταβλητές με το ίδιο όνομα σε δύο διαφορετικά  

    υποπρογράμματα. 

8) Η γραμματική μιας φυσικής γλώσσας αποτελείται από το τυπικό (τυπολογικό) και το συντακτικό. 

9) Με το διερμηνευτή έχουμε το πλεονέκτημα της άμεσης εκτέλεσης και της άμεσης διόρθωσης  

     μιας εντολής. 

      10) Οι δομές δεδομένων που χρησιμοποιούν δείκτες αποκαλούνται δυναμικές.      

Μονάδες 10   

Α2. α. Να αναφέρετε από ποιες σκοπιές μελετά τους αλγορίθμους η Πληροφορική 

        β. Να αναλύσετε δύο από αυτές. 

 Μονάδες 10 
Α3. Να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω τμήμα αλγορίθμου έτσι ώστε να εμφανίσει διαδοχικά 

όλες τις τιμές από 1 έως 5 και ο αλγόριθμος να σταματήσει να εκτελείται όταν Λ = 10 

ΓΙΑ Λ ΑΠΟ ……… ΜΕΧΡΙ…….. ΜΕ_ΒΗΜΑ ……… 

          Κ ← ………….. 

          ΓΡΑΨΕ Κ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 
   Μονάδες 4 



 

 

Α4. Να μετατραπούν τα τμήματα αλγορίθμου από «Για ... από...μέχρι»  σε δομή επανάληψης  

       « Όσο…Επανάλαβε». 

       1) Για j από 100 μέχρι 200 με_βήμα 5          
                  Διάβασε Α                                                       
                  Εμφάνισε j, Α                                                                  
              Τέλος_επανάληψης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 
 
 

2)  SUM  0 
Για x από 1 μέχρι 5 με_βήμα 2 
     Για y από 15 μέχρι -15 με_βήμα -5 

               Διάβασε Α 
               SUM  SUM + A 
      Τέλος_επανάληψης  
 Τέλος_επανάληψης  

Μονάδες 8 
 
Α5. Δίνεται ο ακόλουθος αλγόριθμος που υπολογίζει το ελάχιστο στοιχείο Μ του πίνακα Α[100], ο  
      οποίος περιέχει ακέραιους αριθμούς. Να διορθωθεί ο κώδικας ώστε να υπολογίζει σωστά τα  
      ζητούμενα. 
     

     Αλγόριθμος Ασκ 
        Δεδομένα //Α// 
        Για i από 2 μέχρι 100 
             Αν M < Α[i] τότε 
                   M  A[i] 
             Τέλος_αν 
        Τέλος_επανάληψης 
        Αποτελέσματα //Μ// 
     Τέλος Ασκ                                                                                                                                                                

Μονάδες 2   
 
Α6. Δίνεται ο πίνακας Π[8]         Π   
       και οι εντολές: 

1. Εμφάνισε Π[....] 
2. Εμφάνισε Π[1+....] 
3. Εμφάνισε Π[....-2] 
4. .... Π[2] + ..... 
5. Π[....]Π[....] + .... 
6. Π[7] Π[1] + .... 
7. Π[8]   .... 

        
    Να συμπληρωθούν τα κενά σημεία των εντολών , με έναν αριθμό ή ένα στοιχείο του πίνακα: 
       α) Να εμφανιστούν κατά σειρά οι τιμές 5, 12 και 9 με χρήση, αντίστοιχα, των εντολών 1, 2, 3. 
       β) Να αυξηθούν οι τιμές 18 και 0 του πίνακα κατά 3 με χρήση των εντολών 4, 5. 
       γ) Να αλλάξουν οι δύο τελευταίες τιμές του πίνακα σε 10 και 12 αντίστοιχα με χρήση   
           αποκλειστικά των στοιχείων Π[1] και Π[3] του πίνακα με χρήση των εντολών 6, 7. 

    Μονάδες 6 
 

5 18 12 0 32 2 8 9 



 

 

ΘΕΜΑ Β 

Δίνεται το ακόλουθο τμήμα του αλγόριθμου με αρχικές τιμές εισόδου 10 και 30: 
      Διάβασε Μ,Ν 
      Όσο Μ<=20 επανάλαβε 

  Α.      ΚΑ_Μ ( )( )M N / 2+  

           Αν Κ<>13 τότε 
                 Για Λ από 15 μέχρι Κ με_βήμα 5 
  Β.                 ΠΚ+Λ 
                 Τέλος_επανάληψης 
           Τέλος_αν  
  Γ.      ΜΜ+5 
  Δ.      ΝΝ div 2 
       Tέλος_επανάληψης 
       Εμφάνισε Μ,Ν,Κ,Π 

 

Β1. Να συμπληρωθεί ο ακόλουθος πίνακας τιμών, όπου στην πρώτη στήλη να εμφανίζεται το  γράμμα 
Α, Β, ... ανάλογα με ποια εντολή εκχώρησης εκτελείται και στην ίδια γραμμή να εμφανίζεται η τιμή της 
μεταβλητής που αλλάζει με την αντίστοιχη εντολή (οι αρχικές τιμές του  πίνακα έχουν συμπληρωθεί 
ως παράδειγμα). 

Εντολή εκχώρησης Μ Ν Κ Π 

 10 30   

Α   20  

.... .... .... .... .... 

 
Μονάδες 12 

Β2. Να γίνει το διάγραμμα ροής του πιο πάνω τμήματος ψευδοκώδικα.  
Μονάδες 8 

 
ΘΕΜΑ Γ 

Σε προκριματικούς αγώνες που διοργάνωσε ένας αθλητικός σύλλογος, ο κάθε αθλητής που συμμετείχε, 
έπρεπε να τρέξει 10 φορές μια απόσταση 400 μέτρων. Προϋπόθεση για να συνεχίσει ένας αθλητής να 
αγωνίζεται, είναι κάθε φορά να πραγματοποιεί την απόσταση των 400 μέτρων σε χρόνο λιγότερο των 
55 δευτερολέπτων, διαφορετικά σταματάει να συμμετέχει. Να γραφεί πρόγραμμα σε «ΓΛΩΣΣΑ» που: 

Γ1. Θα διαβάζει το όνομα ενός αθλητή  
Μονάδες 2  

Γ2.  Για κάθε μία από τις 10 αποστάσεις, θα διαβάζει τον χρόνο που χρειάστηκε ο αθλητής, για να την 
πραγματοποιήσει σε δευτερόλεπτα. Το τέλος του διαβάσματος θα γίνει, όταν ο αθλητής μπορέσει να 
τρέξει όλες τις αποστάσεις στον επιθυμητό χρόνο ή σε μια από αυτές πραγματοποιήσει μη επιτρεπτό 
χρόνο.    

Μονάδες 10 



 

 

Γ3.  Εάν ο αθλητής έτρεξε όλες τις αποστάσεις, να εμφανίζει το όνομα του και τον συνολικό χρόνο που 
χρειάστηκε στην μορφή « ΛΕΠΤΑ : ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ », διαφορετικά, να εμφανίζει το μήνυμα 
«ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ». 

Μονάδες 8 
 
ΘΕΜΑ Δ 

Σε ένα διαγωνισμό διαγωνίσθηκαν 100-200 υποψήφιοι. Για να χαρακτηρισθεί ένας υποψήφιος ως 
επιτυχών πρέπει η βαθμολογία του να ξεπερνά το μέσο όρο της βαθμολογίας που προκύπτει από όλους 
τους υποψήφιους. 
Δ1.  Να γραφεί πρόγραμμα στη ΓΛΩΣΣΑ το οποίο θα διαβάζει τον αριθμό των διαγωνιζομένων με έλεγχο 
εγκυρότητας  ώστε να είναι από 100 ως 200  

Μονάδες 2 
Δ2. Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα διαβάζει το ονοματεπώνυμο, τη βαθμολογία και την εθνικότητα 
όλων των διαγωνιζομένων σε πίνακες 

      Μονάδες 2 
Δ3. Να διαβάζει το ονοματεπώνυμο ενός ατόμου και να εμφανίζει «Επιτυχών ή Αποτυχών» ανάλογα με 
την περίπτωση. Σε περίπτωση που έχουν εισαχθεί τα στοιχεία κάποιου που δεν συμμετείχε στο 
διαγωνισμό να εμφανιστεί «Δεν συμμετείχε». (Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει συνωνυμία)  

 
Μονάδες 4 

Δ4. Στο τέλος, το πρόγραμμα θα εμφανίζει σε φθίνουσα σειρά βαθμολογίας τα ονόματα και τις 
εθνικότητες για τους πέντε πρώτους επιτυχόντες. (Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει ισοβαθμία)  

Μονάδες 4 
 

Δ5. Να εμφανίζει τα πλήθη από τους υποψηφίους με εθνικότητα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ», που γράψανε βαθμό  
86, 87, 88,  89, …. , 98, 99  και 100, ξεχωριστά για κάθε βαθμό. 

Μονάδες 8 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2o 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΜΗΜΑΤΑ: ΠΓΟΠ43, ΠΓΟΠ44 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21 – 03 – 2020 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις και  
      δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ: 
      1) Καθοριστικότητα στους αλγόριθμους σημαίνει ο αλγόριθμος να τερματίζει μετά από   

           πεπερασμένο αριθμό βημάτων.  

2) Η πρόταση όχι (3>2 και 3>1) είναι αληθής. 

3) Στην επαναληπτική δομή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ...ΜΕ_ΒΗΜΑ οι τιμές από, μέχρι και με_βήμα δεν 

είναι απαραίτητο να είναι ακέραιες. 

4) Ο βρόχος Για κ από -4 μέχρι -3 εκτελείται ακριβώς δύο φορές. 

5) Οι στατικές δομές δεδομένων στηρίζονται στην τεχνική της δυναμικής παραχώρησης μνήμης. 

6) Ένας πίνακας έχει σταθερό αριθμό κόμβων. 

7) Κατά την εισαγωγή ενός στοιχείου στην ουρά, αυτό τοποθετείται εμπρός. 

8) Η γραμματική μιας φυσικής γλώσσας αποτελείται από το τυπικό (τυπολογικό) και το συντακτικό. 

9) Με το διερμηνευτή έχουμε το πλεονέκτημα της άμεσης εκτέλεσης και της άμεσης διόρθωσης  

     μιας εντολής. 

      10) Οι δομές δεδομένων που χρησιμοποιούν δείκτες αποκαλούνται δυναμικές.      

Μονάδες 10   

Α2. α. Να αναφέρετε τις τυπικές επεξεργασίες πινάκων 

       β. Να αναπτύξετε δύο από αυτές. 

 Μονάδες 6 
 
 
Α3. Να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω τμήμα αλγορίθμου έτσι ώστε να εμφανίζει τους άρτιους 

αριθμούς από το 2 μέχρι το 100. 

ΓΙΑ Λ ΑΠΟ ……… ΜΕΧΡΙ…….. ΜΕ_ΒΗΜΑ ……… 

          Κ ← ………….. 

          ΓΡΑΨΕ Κ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 

   Μονάδες 8 
Α4. Να μετατραπούν τα τμήματα αλγορίθμου από «Για ... από...μέχρι»  σε δομή « Όσο…επανάλαβε» 

       1) Για j από 100 μέχρι 200 με_βήμα 5               
                  Διάβασε Α                                                       
                  Εμφάνισε j, Α                                                       
             Τέλος_επανάληψης                                                  

 
 

2) sum 0  
Για x από 1 μέχρι 5 με_βήμα 2               



 

 

       Διάβασε Α 
      sum sum +  

 Τέλος_επανάληψης 
         

Μονάδες 8 
 
Α5. Δίνεται ο ακόλουθος αλγόριθμος που υπολογίζει το ελάχιστο στοιχείο Μ του πίνακα Α[100], ο  
      οποίος περιέχει ακέραιους αριθμούς. Να διορθωθεί ο κώδικας ώστε να υπολογίζει σωστά τα  
      ζητούμενα. 
     

     Αλγόριθμος Ασκ 
        Δεδομένα //Α// 
        Για i από 2 μέχρι 100 

             Αν  i   τότε 

                    i   

             Τέλος_αν 
        Τέλος_επανάληψης 
        Αποτελέσματα //Μ// 
     Τέλος Ασκ                                                                                                                                                                

Μονάδες 2   
 
 Α6. Δίνεται ο πίνακας Π[8] με τα στοιχεία:    Π 
       και οι εντολές: 

1. Εμφάνισε Π[....] 
2. Εμφάνισε Π[1+....] 
3. Εμφάνισε Π[....-2] 
4. .... Π[2] + ..... 
5. Π[....]Π[....] + .... 
6. Π[7] Π[1] + .... 
7. Π[8]   .... 

        
    Να συμπληρωθούν τα κενά σημεία των εντολών , με έναν αριθμό ή ένα στοιχείο του πίνακα: 

       α) Να εμφανιστούν κατά σειρά οι τιμές 5, 12 και 9 με χρήση, αντίστοιχα, των εντολών 1, 2, 3. 

       β) Να αυξηθούν οι τιμές 18 και 0 του πίνακα κατά 3 με χρήση των εντολών 4, 5. 

       γ) Να αλλάξουν οι δύο τελευταίες τιμές του πίνακα σε 10 και 12 αντίστοιχα με χρήση   

           αποκλειστικά των στοιχείων Π[1] και Π[3] του πίνακα με χρήση των εντολών 6, 7. 

    Μονάδες 6 
 
 
 
ΘΕΜΑ Β 
Δίνεται το ακόλουθο τμήμα του αλγόριθμου με αρχικές τιμές εισόδου 10 και 30: 

      Διάβασε Μ,Ν 
      Όσο Μ<=20 επανάλαβε 

  Α.      ΚΑ_Μ ( )( )M N / 2+  

5 18 12 0 32 2 8 9 



 

 

           Αν Κ<>13 τότε 
                 Για Λ από 15 μέχρι Κ με_βήμα 5 
  Β.                 ΠΚ+Λ 
                 Τέλος_επανάληψης 
           Τέλος_αν  
  Γ.      ΜΜ+5 
  Δ.      ΝΝ div 2 
       Tέλος_επανάληψης 
       Εμφάνισε Μ,Ν,Κ,Π 

 

Β1. Να συμπληρωθεί ο ακόλουθος πίνακας τιμών, όπου στην πρώτη στήλη να εμφανίζεται το  γράμμα 
Α, Β, ... ανάλογα με ποια εντολή εκχώρησης εκτελείται και στην ίδια γραμμή να εμφανίζεται η τιμή της 
μεταβλητής που αλλάζει με την αντίστοιχη εντολή (οι αρχικές τιμές του  πίνακα έχουν συμπληρωθεί 
ως παράδειγμα). 

Εντολή εκχώρησης Μ Ν Κ Π 

 10 30   

Α   20  

.... .... .... .... .... 

 
Μονάδες 12 

Β2. Να γίνει το διάγραμμα ροής του πιο πάνω τμήματος ψευδοκώδικα.  
Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Γ 

Μια εταιρεία εμπορίας και πώλησης ηλεκτρονικών υπολογιστών απασχολεί έναν αριθμό υπαλλήλων 

στον τομέα της πώλησης οθονών. Κάθε ένας από τους υπαλλήλους αυτούς αμείβεται με βασικό μισθό 

1000€ που προσαυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τις μηνιαίες πωλήσεις που πραγματοποιεί. Το bonus 

που αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο με βάση τον αριθμό των οθονών που πούλησε, υπολογίζεται με 

βάση τον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 Να κατασκευάσετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 

 Γ1. Να διαβάζει τα ονοματεπώνυμα πολλών υπαλλήλων και την ποσότητα των οθονών που πούλησε   

    καθένας και σταματά μόλις δοθεί ως ονοματεπώνυμο ο χαρακτήρας *.  

    Η παραπάνω διαδικασία να πραγματοποιεί και έλεγχο εγκυρότητας τιμών για την ποσότητα ότι είναι      

    θετικός αριθμός.                      

  Μονάδες 5   

Γ2 Υπολογίζει κα εμφανίζει το bonus που αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο                                              

Μονάδες 2 

Αριθμός Οθονών που πούλησε Bonus για κάθε οθόνη (€) 

1-50 1,5 

51-100 3 

101 και άνω 3,5 



 

 

Γ3. Εμφανίζει τον συνολικό μισθό κάθε υπαλλήλου (βασικό μισθό και bonus)                       

 Μονάδες 2 

Γ4. Εμφανίζει το ποσοστό των υπαλλήλων  με συνολικό μισθό μεγαλύτερο από 1200€          

Μονάδες 5   

Γ5. Εμφανίζει το όνομα του υπαλλήλου που εισέπραξε το μεγαλύτερο bonus σε όλους τους 
υπαλλήλους της εταιρείας. Υποθέτουμε ότι είναι μοναδικός .                    

    Μονάδες 6 

 
ΘΕΜΑ Δ 

Σε ένα διαγωνισμό διαγωνίσθηκαν 200 υποψήφιοι. Για να χαρακτηρισθεί ένας υποψήφιος ως επιτυχών 
πρέπει η βαθμολογία του να ξεπερνά το μέσο όρο της βαθμολογίας που προκύπτει από όλους τους 
υποψήφιους. Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 
Δ1. Θα διαβάζει το ονοματεπώνυμο, τη βαθμολογία και την εθνικότητα όλων των διαγωνιζομένων σε 
πίνακες 

      Μονάδες 4 
Δ3. Να διαβάζει το ονοματεπώνυμο ενός ατόμου και να εμφανίζει «Επιτυχών ή Αποτυχών» ανάλογα με 
την περίπτωση. Σε περίπτωση που έχουν εισαχθεί τα στοιχεία κάποιου που δεν συμμετείχε στο 
διαγωνισμό να εμφανιστεί «Δεν συμμετείχε». (Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει συνωνυμία)  

 
Μονάδες 6 

Δ4. Στο τέλος, το πρόγραμμα θα εμφανίζει σε φθίνουσα σειρά βαθμολογίας τα ονόματα και τις 
εθνικότητες για τους πέντε πρώτους επιτυχόντες. (Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει ισοβαθμία)  

Μονάδες 6 
 

Δ5. Να υπολογίζει το ποσοστό των υποψηφίων με εθνικότητα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ» που πήραν βαθμό 
μεγαλύτερο από 90. 

Μονάδες 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 3o 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΠαΟΠ, αΟΠ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21 – 03 – 2020 
 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις και  
      δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ: 
      1) Καθοριστικότητα στους αλγόριθμους σημαίνει ο αλγόριθμος να τερματίζει μετά από   

           πεπερασμένο αριθμό βημάτων.  

2) Η πρόταση όχι (3>2 και 3>1) είναι αληθής. 

3) Στην επαναληπτική δομή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ...ΜΕ_ΒΗΜΑ οι τιμές από, μέχρι και με_βήμα δεν 

είναι απαραίτητο να είναι ακέραιες. 

4) Ο βρόχος Για κ από -4 μέχρι -3 εκτελείται ακριβώς δύο φορές. 

5) Οι στατικές δομές δεδομένων στηρίζονται στην τεχνική της δυναμικής παραχώρησης μνήμης. 

6) Ένας πίνακας έχει σταθερό αριθμό κόμβων. 

7) Οι δείκτες ενός δισδιάστατου πίνακα μπορεί να είναι και πραγματικοί αριθμοί. 

8) Η γραμματική μιας φυσικής γλώσσας αποτελείται από το τυπικό (τυπολογικό) και το συντακτικό. 

9) Με το διερμηνευτή έχουμε το πλεονέκτημα της άμεσης εκτέλεσης και της άμεσης διόρθωσης  

     μιας εντολής. 

      10) Οι δομές δεδομένων που χρησιμοποιούν δείκτες αποκαλούνται δυναμικές.      

Μονάδες 10   
 

Α2. α. Να αναφέρετε τις τυπικές επεξεργασίες πινάκων 

       β. Να αναπτύξετε δύο από αυτές. 

 Μονάδες 6 
 

Α3. Να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω τμήμα αλγορίθμου έτσι ώστε να εμφανίσει διαδοχικά 

όλες τις τιμές από 1 έως 5 και ο αλγόριθμος να σταματήσει να εκτελείται όταν Λ = 10 

ΓΙΑ Λ ΑΠΟ ……… ΜΕΧΡΙ…….. ΜΕ_ΒΗΜΑ ……… 

          Κ ← ………….. 

          ΓΡΑΨΕ Κ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 

   Μονάδες 8 
Α4. Να μετατραπούν τα τμήματα αλγορίθμου από «Για ... από...μέχρι» σε  «Όσο…επανάλαβε» 

        
     1)    Για j από 100 μέχρι 200 με_βήμα 5                                 Διάβασε Α                                                       



 

 

                  Εμφάνισε j, Α                                                       
             Τέλος_επανάληψης                                                  
     
      2) sum 0 

            Για x από 1 μέχρι 5 με_βήμα 2               
                  Διάβασε Α 
                  sum  sum + A 
            Τέλος_επανάληψης 

Μονάδες 8 
 
Α5. Δίνεται ο ακόλουθος αλγόριθμος που υπολογίζει το ελάχιστο στοιχείο Μ του πίνακα Α[100], ο  
      οποίος περιέχει ακέραιους αριθμούς. Να διορθωθεί ο κώδικας ώστε να υπολογίζει σωστά τα  
      ζητούμενα. 
     

     Αλγόριθμος Ασκ 
        Δεδομένα //Α// 
        Για i από 2 μέχρι 100 
             Αν Μ < Α[i] τότε 
                   M  Α[i] 
             Τέλος_αν 
        Τέλος_επανάληψης 
        Αποτελέσματα //Μ// 
     Τέλος Ασκ                                                                                                                                                                

Μονάδες 2   
 
Α6. Δίνεται ο πίνακας Π[8] με τα στοιχεία: 
       και οι εντολές: 

1. Εμφάνισε Π[....] 

2. Εμφάνισε Π[1+....] 

3. Εμφάνισε Π[....-2] 

4. .... Π[2] + ..... 

5. Π[....]Π[....] + .... 

6. Π[7] Π[1] + .... 

7. Π[8]   .... 

        
Να συμπληρωθούν τα κενά σημεία των εντολών , με έναν αριθμό ή ένα στοιχείο του πίνακα: 

α) Να εμφανιστούν κατά σειρά οι τιμές 5, 12 και 9 με χρήση, αντίστοιχα, των εντολών 1, 2, 3. 

β) Να αυξηθούν οι τιμές 18 και 0 του πίνακα κατά 3 με χρήση των εντολών 4, 5. 

γ) Να αλλάξουν οι δύο τελευταίες τιμές του πίνακα σε 10 και 12 αντίστοιχα με χρήση 

αποκλειστικά των στοιχείων Π[1] και Π[3] του πίνακα με χρήση των εντολών 6, 7. 

    Μονάδες 6 
 
 
 

ΘΕΜΑ Β 

Δίνεται το ακόλουθο τμήμα του αλγόριθμου με αρχικές τιμές εισόδου 10 και 30: 

5 18 12 0 32 2 8 9 



 

 

      Διάβασε Μ,Ν 
      Όσο Μ<=20 επανάλαβε 

  Α.      ΚΑ_Μ ( )( )M N / 2+  

           Αν Κ<>13 τότε 
                 Για Λ από 15 μέχρι Κ με_βήμα 5 
  Β.                 ΠΚ+Λ 
                 Τέλος_επανάληψης 
           Τέλος_αν  
  Γ.      ΜΜ+5 
  Δ.      ΝΝ div 2 
       Tέλος_επανάληψης 
       Εμφάνισε Μ,Ν,Κ,Π 

 

Β1. Να συμπληρωθεί ο ακόλουθος πίνακας τιμών, όπου στην πρώτη στήλη να εμφανίζεται το  γράμμα 
Α, Β, ... ανάλογα με ποια εντολή εκχώρησης εκτελείται και στην ίδια γραμμή να εμφανίζεται η τιμή της 
μεταβλητής που αλλάζει με την αντίστοιχη εντολή (οι αρχικές τιμές του  πίνακα έχουν συμπληρωθεί 
ως παράδειγμα). 

Εντολή εκχώρησης Μ Ν Κ Π 

 10 30   

Α   20  

.... .... .... .... .... 

 
Μονάδες 12 

Β2. Να γίνει το διάγραμμα ροής του πιο πάνω τμήματος ψευδοκώδικα.  
Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Γ 
Σε προκριματικούς αγώνες που διοργάνωσε ένας αθλητικός σύλλογος, ο κάθε αθλητής που συμμετείχε, 
έπρεπε να τρέξει 10 φορές μια απόσταση 400 μέτρων. Προϋπόθεση για να συνεχίσει ένας αθλητής να 
αγωνίζεται, είναι κάθε φορά να πραγματοποιεί την απόσταση των 400 μέτρων σε χρόνο λιγότερο των 
55 δευτερολέπτων, διαφορετικά σταματάει να συμμετέχει. Να γραφεί πρόγραμμα σε «ΓΛΩΣΣΑ» που: 

Γ1. Θα διαβάζει το όνομα ενός αθλητή  
Μονάδες 2  

Γ2.  Για κάθε μία από τις 10 αποστάσεις, θα διαβάζει τον χρόνο που χρειάστηκε ο αθλητής, για να την 
πραγματοποιήσει σε δευτερόλεπτα. Το τέλος του διαβάσματος θα γίνει, όταν ο αθλητής μπορέσει να 
τρέξει όλες τις αποστάσεις στον επιθυμητό χρόνο ή σε μια από αυτές πραγματοποιήσει μη επιτρεπτό 
χρόνο.    

Μονάδες 10 
Γ3.  Εάν ο αθλητής έτρεξε όλες τις αποστάσεις, να εμφανίζει το όνομα του και τον συνολικό χρόνο που 
χρειάστηκε στην μορφή « ΛΕΠΤΑ : ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ », διαφορετικά, να εμφανίζει το μήνυμα 
«ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ». 

Μονάδες 8 
ΘΕΜΑ Δ 



 

 

Σε ένα διαγωνισμό διαγωνίσθηκαν 100-200 υποψήφιοι. Για να χαρακτηρισθεί ένας υποψήφιος ως 
επιτυχών πρέπει η βαθμολογία του να ξεπερνά το μέσο όρο της βαθμολογίας που προκύπτει από όλους 
τους υποψήφιους. 
Δ1.  Να γραφεί πρόγραμμα στη ΓΛΩΣΣΑ το οποίο θα διαβάζει τον αριθμό των διαγωνιζομένων με έλεγχο 
εγκυρότητας  ώστε να είναι από 100 ως 200  

Μονάδες 2 
Δ2. Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα διαβάζει το ονοματεπώνυμο, τη βαθμολογία και την εθνικότητα 
όλων των διαγωνιζομένων σε πίνακες 

      Μονάδες 2 
Δ3. Να διαβάζει το ονοματεπώνυμο ενός ατόμου και να εμφανίζει «Επιτυχών ή Αποτυχών» ανάλογα με 
την περίπτωση. Σε περίπτωση που έχουν εισαχθεί τα στοιχεία κάποιου που δεν συμμετείχε στο 
διαγωνισμό να εμφανιστεί «Δεν συμμετείχε». (Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει συνωνυμία)  

 
Μονάδες 4 

Δ4. Στο τέλος, το πρόγραμμα θα εμφανίζει σε φθίνουσα σειρά βαθμολογίας τα ονόματα και τις 
εθνικότητες για τους πέντε πρώτους επιτυχόντες. (Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει ισοβαθμία)  

Μονάδες 4 
 

Δ5. Να εμφανίζει τα πλήθη από τους υποψηφίους με εθνικότητα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ», που γράψανε βαθμό  
86, 87, 88, 89, …. , 98, 99  και 100, ξεχωριστά για κάθε βαθμό. 

Μονάδες 10 


