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06 – 06 – 2020  

 
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) Προκειμένου να επιλυθεί ένα πρόβλημα θα πρέπει αν έχει προηγουμένως 
να έχει διατυπωθεί με ακρίβεια και σαφήνεια. 

2) Ο δομημένος προγραμματισμός εμπεριέχει την ιεραρχική σχεδίαση και το 
τμηματικό προγραμματισμό. 

3) Υποχείλιση πραγματοποιείται κατά την ώθηση ενός στοιχείου σε γεμάτη 
στοίβα. 

4) Οι ενέργειες που ορίζει ένας αλγόριθμος είναι αυστηρά καθορισμένες. 
5) Σε μία ουρά μπορούμε να προσθέσουμε στοιχεία κι από το μπροστινό της 

άκρο. 
6) Το συντακτικό είναι το σύνολο των κανόνων που ορίζει το νόημα των λέξεων 

και των εκφράσεων της ΓΛΩΣΣΑΣ. 
7) Κατά την εξαγωγή ενός στοιχείου από μια ουρά, αυξάνεται ο δείκτης front 

κατά ένα (δείχνει στην επόμενη θέση του πίνακα) χωρίς στην 
πραγματικότητα να γίνεται καμία παρέμβαση στα περιεχόμενα του πίνακα 
(χωρίς να διαγράφεται κάποιο στοιχείο). 

8) Οι τυπικές επεξεργασίες που υλοποιούνται σε πίνακες είναι οι ίδιες με τις 
βασικές λειτουργίες που εφαρμόζονται στις δομές δεδομένων. 

9) Αν κατά την ανάγνωση της ηλικίας του, ο χρήστης αντί να δώσει μια 
αριθμητική τιμή, εισαγάγει ένα γράμμα, τότε το πρόγραμμα θα τερματίσει 
αντικανονικά λόγω λάθους του χρήστη. 

10) Ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός χρησιμοποιεί την ιεραρχική 
σχεδίαση, τον τμηματικό προγραμματισμό και ακολουθεί τις αρχές του 
δομημένου προγραμματισμού. 

 
ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

 
Α2. i.Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους οι μέθοδοι ανάλυσης και 
επίλυσης των προβλημάτων παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

ΜΟΝΑΔΕΣ  6 

ΣΠΟΥΔΗ  
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ii. Τι γνωρίζεται για τη μέθοδο «Διαίρει και Βασίλευε»; Να δώσετε ένα παράδειγμα 
αλγόριθμου του υλοποιείται η παραπάνω μέθοδος. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
 

Α3. Δίνονται τα παρακάτω τμήματα προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ: 
 

(Ι)  ΔΙΑΒΑΣΕ Κ 
      Χ  Κ 
      ΟΣΟ  Χ>= 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

     Χ  Χ – 3 
     Υ  Χ – 2 

      ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 
(ΙΙ)    ΔΙΑΒΑΣΕ Κ 
         Χ  Κ 
        ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

    Χ  Χ – 3 
    Υ  Χ – 2 

       ΜΕΧΡΙΣ_ΌΤΟΥ  Χ<=0  
 
Να εξετάσετε αν τα τμήματα (Ι) και (ΙΙ) είναι ισοδύναμα. Να αιτιολογήσετε την 
απάντηση σας. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
 

Α4. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο έχει 
υλοποιηθεί με την χρήση της πολλαπλής επιλογής. Να δημιουργήσετε αντίστοιχο 
τμήμα αλγορίθμου το οποίο να είναι ισοδύναμο με την χρήση της εντολής ΕΠΙΛΕΞΕ. 

 
ΔΙΑΒΑΣΕ  Κ 
ΑΝ  Κ < 0   ΤΟΤΕ 
       Χ← 1 
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Κ < 50  ΤΟΤΕ 
Χ ← 2 
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ   Κ <100  ΤΟΤΕ 
Χ ← 3 
ΑΛΛΙΩΣ 
Χ←4 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΓΡΑΨΕ   Χ 

ΜΟΝΑΔΕΣ   7 
 

Α5. Να γραφτούν οι λογικές εκφράσεις που ελέγχουν κάθε μία από τις 
παρακάτω περιπτώσεις. 

i. Να ελέγχει αν ένας τετραψήφιος  x έχει τα δύο πρώτα ψηφία ίσα με τα δύο 
τελευταία (πχ 6464). 
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ii. Να ελέγχει αν η μεταβλητή  κ βρίσκεται πιο κοντά στο 120 από ότι η 
μεταβλητή λ. 

iii. Να ελέγχει αν το ψηφίο των εκατοντάδων του αριθμού x είναι πολλαπλάσιο 
του ψηφίου των μονάδων αυξημένο κατά 2. 

ΜΟΝΑΔΕΣ   9 
 
ΘΕΜΑ   Β 
 

B1. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος 
 
Αλγόριθμος   Μέτρηµα_Λέξεων 

Πλ_Χαρ 0 
Λέξεις  0 
Όσο Πλ_Χαρ<= 100 Επανάλαβε 

∆ιάβασε Χαρ 
Αν Χαρ <> ‘ ‘ Τότε 

Αρχή_επανάληψης 
Πλ_ΧαρΠλ_Χαρ + 1 
∆ιάβασε Χαρ 

Μέχρις_ότου  Χαρ = ‘ ‘ 
Λέξεις Λέξεις + 1 

Αλλιώς 
Πλ_ΧαρΠλ_Χαρ + 1  

Τέλος_Αν 
Τέλος_επανάληψης 
Εµφάνισε ‘‘Οι λέξεις που δόθηκαν µέσα σε 100 χαρακτήρες ήταν:’’, 

Λέξεις 
Τέλος  Μέτρηµα_Λέξεων 
Να γίνει το διάγραµµα ροής του παραπάνω αλγόριθµου.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
 

Β2. i. Ποια είναι η πρακτική σημασία του αλγόριθμου του ‘πολλαπλασιασμού 
αλά ρωσικά’; 

ΜΟΝΑΔΕΣ 3 
 

ii. Να γράψετε διαδικασία σε ΓΛΩΣΣΑ  με όνομα ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ η οποία 
θα δέχεται τον πίνακα Π[100] που περιέχει ακέραιους θετικούς αριθμούς και θα 
υπολογίζει και εμφανίζει το γινόμενο των στοιχείων του πίνακα, χρησιμοποιώντας 
τον αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού αλά ρωσικά. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 7 
 
ΘΕΜΑ  Γ 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει το μεγάλο 
πρόβλημα του προσφυγικού, καθόρισε για κάθε χώρα μέλος της ένα αριθμό 
προσφύγων που πρέπει να φιλοξενήσει. Μια από αυτές τις χώρες αποφάσισε να 
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δίνει επίδομα προς τους πρόσφυγες που θα φιλοξενήσει, όπως φαίνεται στον πιο 
κάτω πίνακα: 

Κατηγορία Πρόσφυγα Επίδομα ανά πρόσφυγα 

Ευπαθής ομάδα 500€ 

Μη ευπαθής ομάδα 300 € 

 
 Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:   
 α) Θα διαβάζει επαναληπτικά 

i. τον αριθμό διαβατηρίου (να υποθέσετε ότι αποτελείται από 8 ψηφία, 
αριθμούς ή/και χαρακτήρες) 

ii. το φύλο, «Α» για τους άνδρες και «Γ» για τις γυναίκες πραγματοποιώντας 
έλεγχο εγκυρότητας 

iii. την ηλικία (να θεωρήσετε ότι θα δοθεί αποδεκτή τιμή) 
iv. και την κατηγορία για κάθε πρόσφυγα (να θεωρήσετε ότι θα δοθούν οι τιμές 

«Ευπαθής» ή «Μη ευπαθής»). 
Η επαναληπτική διαδικασία θα ολοκληρώνεται όταν δοθεί σαν αριθμός 
διαβατηρίου τη τιμή «ΧΧΧΧ1234» ή ο αριθμός των προσφύγων φτάσει τις 25.000. 

ΜΟΝΑΔΕΣ  4 
β) Να υπολογίζει και να τυπώνει τα πιο κάτω: 

i. Το πλήθος όλων των προσφύγων που εισήλθαν στη χώρα και το συνολικό 
ποσό που διέθεσε η συγκεκριμένη χώρα για επιδόματα για όλους τους 
πρόσφυγες.  

ΜΟΝΑΔΕΣ   4 
 

ii. Το πλήθος των γυναικών προσφύγων που ανήκουν στην κατηγορία ευπαθών 
ομάδων  και είναι 18 χρονών και άνω. 

ΜΟΝΑΔΕΣ   4 
 

iii. Το πλήθος των παιδιών κάτω των 10 χρόνων, καθώς επίσης τον αριθμό  
διαβατηρίου και την ηλικία του νεαρότερου από αυτούς.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
 

iv. Το μέσο όρο ηλικίας των προσφύγων.  
ΜΟΝΑΔΕΣ  4 

 
Σημειώσεις:  

i. Να θεωρήσετε πως υπάρχει τουλάχιστον ένας πρόσφυγας σε κάθε 
κατηγορία. 

ii. Η μικρότερη βαθμολογία είναι μοναδική. 
 
 
ΘΕΜΑ   Δ 

 
Η Φόρμουλα 1 (F1) είναι πρωτάθλημα αγώνων αυτοκινήτου στο οποίο 

συμμετέχουν 24 οδηγοί σε 21 αγώνες grand-prix. 
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Η βαθμολόγηση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 γίνεται με βάση 
την που κατέλαβε ο κάθε συμμετέχοντας σε κάθε η αγώνα. Ο τρόπος 
βαθμολόγησης όπως ορίστηκε από 2010 υπολογίζεται ως εξής: 

Ο κανονισμός προβλέπει ότι οι 10 πρώτοι οδηγοί βαθμολογούνται με το 
σύστημα 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.  Δηλαδή, αυτός που τερμάτισε πρώτος παίρνει 
25 βαθμούς στην συγκεκριμένη κούρσα, ο δεύτερος 18, ο τρίτος 15 κ. ο. κ. Όσοι 
οδηγοί τερματίζουν κάτω από την 10η θέση η βαθμολογία τους για τον 
συγκεκριμένο αγώνα είμαι 0 (μηδέν). Επίσης, αν κάποιος οδηγός εγκαταλείψει μία 
κούρσα λόγω ατυχήματος ή οποιουδήποτε άλλου λόγου τότε στη θέση κατάταξης 
του γι’ αυτή την κούρσα έχει τον αριθμό -1 και η βαθμολογία του στην περίπτωση 
αυτή είναι 0 (μηδέν).   

 
Δ1. Να δημιουργήσετε διαδικασία ΕΙΣ η οποία να διαβάζει τα ονόματα των 24 

οδηγών σε πίνακα ΟΝ[24]και να τα αποθηκεύει σε μονοδιάστατο πίνακα, και την 
θέση που κατέλαβε ο κάθε οδηγός στους 21 αγώνες, σε δισδιάστατο 
πίνακαΒΑΘ[24,21].  

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
 
Δ2. Να δημιουργήσετε συνάρτηση Σ_ΒΑΘ που θα δέχεται τον αριθμό της 

γραμμής κάθε οδηγού και τον πίνακα με τις θέσεις του οδηγού σε κάθε αγώνα και 
θα επιστρέφει την συνολική βαθμολογία.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
 
Δ3. Να δημιουργήσετε διαδικασία ΤΑΞ η οποία θα δέχεται τον πίνακα με τις 

συνολικές βαθμολογίες των οδηγών, τον πίνακα με τα ονόματα τους και θα τους 
επιστρέφει ταξινομημένους με βάση την βαθμολογία σε φθίνουσα σειρά. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
 
Δ4. Να κατασκευάσετε το κύριο πρόγραμμα το οποίο: 

i. Θα καλεί τη διαδικασία ΕΙΣ. 
ΜΟΝΑΔΑ 1 

 
ii. Στην συνέχεια για κάθε έναν από τους οδηγούς θα καλεί την συνάρτηση 

Σ_ΒΑΘ για την εύρεση της συνολικής βαθμολογίας και θα την αποθηκεύει σε 
πίνακα ΣΒ[24]. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 2 
 

iii. Θα καλεί τη διαδικασία ΤΑΞ η οποία θα επιστρέφει στο κύριο πρόγραμμα 
ταξινομημένους τους πίνακες ΣΒ[24] και ΟΝ[24]. 

ΜΟΝΑΔΑ 1 
 

iv. Να εμφανίζει τη τελική κατάταξη των οδηγών εμφανίζοντας το όνομα τους 
και τη βαθμολογία τους. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 2 
 
Σημειώσεις: 

i. Να θεωρήστε ότι δεν υπάρχουν ισοβαθμίες. 
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ii. Να θεωρήσετε ότι δεν απαιτείται κανένας έλεγχος εγκυρότητας για τα 
δεδομένα εισόδου. 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ‼! 


