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ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο 
σας δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η 
πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
 

1) Ο μεταγλωττιστής παράγει το αντικείμενο πρόγραμμα. 
2) Κάθε βρόχος που υλοποιείται με την εντολή ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ μπορεί να 

γραφεί και με χρήση της εντολής ΓΙΑ … ΑΠΟ … ΜΕΧΡΙ.  
3) Ο δομημένος προγραμματισμός εμπεριέχει την ιεραρχική σχεδίαση και το 

τμηματικό προγραμματισμό. 
4) Οι ενέργειες που ορίζει ένας αλγόριθμος είναι αυστηρά καθορισμένες. 
5) Οι μεταβλητές που χρησιμοποιεί η ΓΛΩΣΣΑ είναι καθολικές. 
6) Το συντακτικό είναι το σύνολο των κανόνων που ορίζει το νόημα των λέξεων 

και των εκφράσεων της ΓΛΩΣΣΑΣ. 
7) Σε μια εντολή εκχώρησης η μεταβλητή και η έκφραση πρέπει να είναι του 

ιδίου τύπου. 
8) Οι τυπικές επεξεργασίες που υλοποιούνται σε πίνακες είναι οι ίδιες με τις 

βασικές λειτουργίες που εφαρμόζονται στις δομές δεδομένων. 
9) Όταν αριθμητικοί και συγκριτικοί τελεστές συνδυάζονται σε μια έκφραση, οι 

αριθμητικές πράξεις εκτελούνται πρώτες. 
10) Ένα από τα πλεονεκτήματα του Τμηματικού προγραμματισμού είναι ότι 

διευκολύνει την κατανόηση και τη διόρθωση του προγράμματος.  
 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
 

A2. i. Ποιοι είναι οι δύο πιο διαδεδομένοι αλγόριθμοι αναζήτησης που 
γνωρίζετε; Ποιος από τους δύο είναι πιο αποδοτικός και τι περιορισμό έχει;  

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
 

ii. Να αναφέρετε σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι δομές δεδομένων και να 
περιγράψετε με συντομία ότι γνωρίζετε για κάθε μία από αυτές.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 6  
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A3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος. Να μετατραπεί σε ισοδύναμο 
με την χρήση της εντολής ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. 

 
Ρ  1 
ΔΙΑΒΑΣΕ   Χ 
ΓΙΑ   Ι   ΑΠΟ   1   ΜΕΧΡΙ   Χ 
       Ρ  Ρ * Ι 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ   Ρ 

 
ΜΟΝΑΔΕΣ 3 

 
Α4. Να γράψετε στο τετράδιο σας τις εντολές που υλοποιούν τον παρακάτω 

πίνακα με χρήση δομής επανάληψης. 
 

128 64 32 16 8 4 2 1 

 
ΜΟΝΑΔΕΣ 7 

 
Α5. Στο παρακάτω τμήμα προγράμματος: 

   ΔΙΑΒΑΣΕ Α, Β 
   Γ  Α*4 + Β^2 
   ΑΝ  Γ > 100  Ή  Α < Β  ΤΟΤΕ 
    Α  Α - 10 
    Β  Γ div B 
   ΑΛΛΙΩΣ 
    A  A - B 
    B  B mod 5 
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
   ΓΡΑΨΕ Α, Β 
 

i. Να σχεδιάσετε ισοδύναμο διάγραμμα ροής. 
ΜΟΝΑΔΕΣ 5  

 
ii. Να γράψετε ισοδύναμο τμήμα αλγορίθμου χρησιμοποιώντας μόνο απλές 

επιλογές (ΑΝ…ΤΕΛΟΣ_ΑΝ) 
ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 
Σημείωση: Να θεωρήσετε ότι για της  μεταβλητές Α, Β και Γ θα δοθούν θετικές 
ακέραιες τιμές. 
 
 
ΘΕΜΑ Β 

Β1. Δίνονται τα παρακάτω, κύριο πρόγραμμα και υποπρογράμματα. Να μετατραπεί 
η συνάρτηση σε ισοδύναμη διαδικασία, καθώς και η διαδικασία σε ισοδύναμη συνάρτηση. 
Στη συνέχεια να μετατραπεί το κύριο πρόγραμμα κατάλληλα, ώστε να χρησιμοποιεί τα νέα 
υποπρογράμματα. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΜΑΒ1 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ, Χ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Δ 

ΑΡΧΗ  
ΔΙΑΒΑΣΕ Α 
Β  2 
Χ  ΣΥΝΑΡ(Α, Β) + 3 
ΚΑΛΕΣΕ  ΔΙΑΔ(Α, Β, Γ, Δ) 
ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ, Δ 

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΣΥΝΑΡ(Χ,Υ): ΑΚΕΡΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ,Υ 
ΑΡΧΗ 

ΟΣΟ  Χ > Υ  ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
         Χ  Χ – 3 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΣΥΝΑΡ  Χ + 1 

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΔ(Α, Β, Γ, Δ) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Δ 

ΑΡΧΗ  
Γ  Α_Τ(Α*Β) 
Δ  Α / Β + Γ 

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 
ΜΟΝΑΔΕΣ  12 

 

Β2. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ του πολλαπλασιασμού αλλά ρωσικά και 

να κατασκευάσετε πίνακα τιμών με τις τιμές που λαμβάνουν οι μεταβλητές  αν για 

είσοδο δώσουμε τους αριθμούς 38 και 15. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 
 
ΘΕΜΑ Γ 

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΑ το οποίο θα εμφανίζει στην οθόνη το 
παρακάτω μενού  επιλογών το οποίο θα δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να επιλέξει 
τη λειτουργία που θέλει να εκτελέσει εμφανίζοντας κατάλληλα μηνύματα . 

 
Γ1. Το μενού θα έχει την παρακάτω μορφή: 

1. Υπολογισμός χρέωσης ηλεκτρικού ρεύματος 
2. Υπολογισμός φόρου 
3. Έξοδος από την εφαρμογή  
Δώστε την επιλογή σας. (1 ή 2 ή 3) 

ΜΟΝΑΔΕΣ 3 
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Γ2. Σε περίπτωση που η επιλογή του χρήστη είναι 1 το πρόγραμμα θα διαβάζει 
την  κατανάλωση ρεύματος και τα τετραγωνικά μέτρα του διαμερίσματος 
πραγματοποιώντας έλεγχο εγκυρότητας ώστε να είναι θετικοί αριθμοί. 

ΜΟΝΑΔΑ 1 
 

Γ3. Στην συνέχεια θα υπολογίζει και θα εμφανίζει : 
α) τη μηνιαία χρέωση για την κατανάλωση του ρεύματος (η χρέωση είναι κλιμακωτή 
σύμφωνα που τον πίνακα που ακολουθεί),  
β) τα δημοτικά τέλη που αντιστοιχούν (η χρήση είναι αναλογική σύμφωνα με τον 
πίνακα που ακολουθεί),   
γ) τη συνολική χρέωση του λογαριασμού η οποία προκύπτει απ’ το άθροισμα της 
χρέωσης του ηλεκτρισμού ρεύματος και των δημοτικών τελών.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 
 

Γ4. Σε περίπτωση που η επιλογή του χρήστη είναι 2 το πρόγραμμα θα ζητάει το 
ετήσιο εισόδημα του πραγματοποιώντας έλεγχο εγκυρότητας ώστε να μην είναι 
αρνητικός αριθμός και με την χρήση της διαδικασίας ΦΟΡΟΣ θα υπολογίζει και θα 
εμφανίζει το φόρο εισοδήματος (ο υπολογισμός του φόρου γίνεται κλιμακωτά 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα).  

ΜΟΝΑΔΕΣ 3 
 

Γ5. Να υλοποιήσετε τη διαδικασία ΦΟΡΟΣ για τον υπολογισμό και την 
εμφάνιση του φόρου.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

Υπολογισμός χρέωσης 
ρεύματος 

Δημοτικά Τέλη Υπολογισμός φόρου 
εισοδήματος 

KWh € / KWh Τετραγωνικά 
μέτρα (Τμ) 

€/ Τμ Εισόδημα Ποσοστό 
φόρου 

0 – 300 0.10 0 – 60 0.15 0 – 10.000 0% 

301 – 1000 0.12 61 – 110 0.18 10.001 – 
20.000 

8% 

1001 + 0.18 111+ 0.20 21.001 14% 

 
 
ΘΕΜΑ Δ 

Σε ένα σύγχρονο στάβλο υπάρχουν 250 γαλακτοπαραγωγές αγελάδες οι οποίες 
αρμέγονται μηχανικά καθημερινά για 365 ημέρες συνεχώς. Ο ιδιοκτήτης της θέλει να 
μηχανογραφήσει τον στάβλο του ώστε να είναι ευκολότερη η εκτίμηση της γενετικής 
αξίας κάθε ζώου. Για το λόγο αυτό να δημιουργήσετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο 
αρχικά να υλοποιεί τα παρακάτω: 

 
Δ1. Σε κατάλληλους πίνακες καταχωρεί τον κωδικό του κάθε ζώου και την 

συνολική γαλακτοπαραγωγή(σε γραµµάρια) του κάθε ζώου χωριστά για κάθε ημέρα. 
ΜΟΝΑΔΕΣ 3 

 
Δ2. Να υπολογίζει για κάθε αγελάδα, το σύνολο των ημερών στη διάρκεια του 

έτους κατά τις οποίες η κάθε αγελάδα είχε  «Ξηρά περίοδο», δηλαδή δεν παρήγαγε  
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γάλα. Επίσης, να εμφανίζει τα αποτελέσματα µε πρώτο τον κωδικό της κάθε 
αγελάδας ακολουθούμενο από το σύνολο των ημερών χωρίς γάλα, ξεχωριστά για 
κάθε ζώο.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 
Στα πλαίσια της παραπάνω αναβάθμισης του στάβλου ο ιδιοκτήτης θέλει να 

κάνει δειγματοληπτικά, για λόγους διαχείρισης της μονάδας, τα παρακάτω: 
 
Δ3. Να δέχεται τον κωδικό μιας αγελάδας,  
α. και µε τη βοήθεια της σειριακής αναζήτησης, να βρίσκει αν υπάρχει ή δεν 

υπάρχει η αγελάδα αυτή μέσα στο πίνακα των κωδικών. Αν δεν υπάρχει να 
εμφανίζει το μήνυμα «Ο κωδικός δεν αντιστοιχεί σε κάποια αγελάδα».  

ΜΟΝΑΔΕΣ 6  
β. Αν υπάρχει η αγελάδα αυτή  να βρίσκει και να εμφανίζει τη παραγωγή της 

σε γάλα ανά ημέρα ταξινομημένη σε φθίνουσα σειρά. 
ΜΟΝΑΔΕΣ 6  

 
Παρατηρήσεις: 

i. Ο κωδικός του κάθε ζώου είναι μοναδικός. 
ii. Θεωρείστε ότι η συνολική γαλακτοπαραγωγή ενός ζώου είναι µη αρνητικός 

αριθμός. 
 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!! 


