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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) Η δυαδική αναζήτηση χρησιμοποιείται αποκλειστικά στους ταξινομημένους 
πίνακες. 

2) Σε μια εντολή εκχώρησης η μεταβλητή και η έκφραση πρέπει να είναι του 
ιδίου τύπου. 

3) Ο βρόχος ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 5 ΜΕΧΡΙ 1 εκτελείται 5 φορές. 
4) Οι δομές δεδομένων δευτερεύουσας μνήμης ονομάζονται αρχεία. 
5) Αν μία εντολή πρέπει να συνεχιστεί και στην επόμενη γραμμή, τότε ο πρώτος 

χαρακτήρας αυτής της γραμμής πρέπει να είναι το θαυμαστικό (!). 
6) Η σύνδεση ενός προγράμματος με τις βιβλιοθήκες έχει ως σκοπό τον 

εντοπισμό των λαθών του προγράμματος. 
7) Μια συνάρτηση μπορεί να δεχθεί έναν δισδιάστατο πίνακα ως παράμετρο και 

να επιστρέψει πίσω έναν μονοδιάστατο πίνακα. 
8) Ένα από τα πλεονεκτήματα του Τμηματικού προγραμματισμού είναι ότι 

διευκολύνει την κατανόηση και τη διόρθωση του προγράμματος.  
9) Ο δομημένος προγραμματισμός εμπεριέχει την ιεραρχική σχεδίαση και το 

τμηματικό προγραμματισμό. 
10) Όταν αριθμητικοί και συγκριτικοί τελεστές συνδυάζονται σε μια έκφραση, οι 

αριθμητικές πράξεις εκτελούνται πρώτες. 
ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

 
Α2. i) Να δώσετε τον ορισμό του αλγόριθμου.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
ii) Να δώσετε τον ορισμό του πίνακα.  

  ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 

Α3. Να μετατρέψετε την παρακάτω δομή επανάληψης ΌΣΟ σε ισοδύναμη 
ΜΕΧΡΙΣ_ΌΤΟΥ. 
 
ΔΙΑΒΑΣΕ  Χ 
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ΟΣΟ  Χ<>0  ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
Κ  Κ ^ 3 
ΓΡΑΨΕ Χ 
ΔΙΑΒΑΣΕ  Χ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

 
Α4. Να συμπληρώσετε τα κενά στο επόμενο τμήμα αλγορίθμου ώστε να 

δημιουργεί τον παρακάτω πίνακα.  

2 12 22 

4 14 24 

6 16 26 

8 18 28 

10 20 30 

 

Α[1,1]  2 
Α[1,2]  …… 
Α[1,3]  22 
ΓΙΑ  Ι  ΑΠΟ  ……  ΜΕΧΡΙ  5   

Α[Ι,1]   …… +  ….. 
Α[Ι,2]  …… +  …… 
Α[Ι,…]   …… + …… 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 4 

 
Α5. Να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω τμήμα προγράμματος έτσι ώστε 

να ταξινομούνται σε φθίνουσα διάταξη τα 20 τελευταία στοιχεία του πίνακα Π[80]. 
 

ΓΙΑ  Χ  ΑΠΟ …(1)…  ΜΕΧΡΙ  …(2)… 
ΓΙΑ Κ ΑΠΟ …(3)…  ΜΕΧΡΙ  …(4)…  ΜΕ_ΒΗΜΑ  -1 

ΑΝ  Π[…(5)…] > Π[…(6)…]  ΤΟΤΕ 
ΤΕΜΡ  Π[…(7)…] 
Π[…(8)…]  Π[…(9)…] 
Π[…(10)…]  ΤΕΜΡ 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 10  

 
ΘΕΜΑ Β 
 

Β1. Το παρακάτω σύνολο εντολών υπολογίζει το γινόμενο Γ, πενήντα (50) 
θετικών και ταυτόχρονα περιττών αριθμών και εμφανίζει στην οθόνη το τετράγωνο 
του Γ. Ωστόσο υπάρχουν αρκετά λάθη, τόσο συντακτικά όσο και λογικά.  

 
1 Γ  0 
2 ΓΙΑ  κ  ΑΠΟ  1  ΜΕΧΡΙ_ΚΑΙ  50  
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3      ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
4           ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 
5      ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ  (Χ <= 0) Ή (Χ mod 2 = 0) 
6      Γ  Γ * Χ  
7 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
8 ΓΡΑΨΕ  Γ^2 

 
i. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε γραµµής  στην οποία 

εντοπίζετε λάθος, να το περιγράψετε και να το χαρακτηρίσετε ως συντακτικό 
ή λογικό. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
ii. Να ξαναγραφεί ο παραπάνω αλγόριθμος ώστε να λειτουργεί σωστά. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 

 
B2. Να μετατρέψετε τον παρακάτω αλγόριθμο που είναι γραμμένος με τη 

μέθοδο της φυσικής γλώσσας κατά βήματα, σε ισοδύναμο που να είναι συμβατός με 
τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού. 

 
Βήμα 1.  Διάβασε α, β 
Βήμα 2.  Αν  α>0  και  β>0  τότε πήγαινε στο Βήμα 3 αλλιώς πήγαινε στο Βήμα 1 
Βήμα 3.  S ← 0 
Βήμα 4.  Αν  β MOD 2=1  τότε πήγαινε στο Βήμα 5 αλλιώς πήγαινε στο Βήμα 6 
Βήμα 5.  S ← S + α 
Βήμα 6.  α ← α * 2 
Βήμα 7.  β ← β DIV 2 
Βήμα 8.  Αν  β=0  τότε πήγαινε στο Βήμα 9, αλλιώς πήγαινε στο Βήμα 4 
Βήμα 9.  Γράψε  S 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 

Ο δήμος Ναυπλίου χρεώνει κλιμακωτά την παροχή του νερού στους δημότες 
του ανάλογα με την κατανάλωση τους σε κυβικά μέτρα ανά τετράμηνο. Η πολιτική 
χρέωσης που ακολουθείται βρίσκεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΚΥΒΙΚΑ ΧΡΕΩΣΗ ΣΕ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ 

Μέχρι και 50 1.8 

51-80 2.5 

81-180 4.0 

180 και άνω 5.5 

 
Η δημοτική επιχείρηση έχει ορίσει ως ελάχιστη κατανάλωση ανά μήνα τα 6 

κυβικά. Σε περίπτωση που κάποιος δημότης έχει καταναλώσει λιγότερα από 6 κυβικά 
θα χρεωθεί την ελάχιστη κατανάλωση για εκείνον το μήνα, δηλαδή τα 6 κυβικά. Η 
διεργασία θα δημιουργεί την οφειλή των δημοτών επαναληπτικά και η διαδικασία 



 

[4] 
 

θα ολοκληρώνεται όταν στην ερώτηση «Θέλετε να υπολογίσετε το κόστος άλλου 
λογαριασμού;» δοθεί η απάντηση «ΟΧΙ» ή «όχι». 

Σημειώνεται πως το μηνιαίο πάγιο για τις υπηρεσίες είναι 2€ και στη τελική τιμή 
που προκύπτει από την αξία του νερού κι από το πάγιο επιβάλλεται ΦΠΑ 18%. 

Ο δήμος παρέχει τη δυνατότητα σε περίπτωση που το πληρωτέο ποσό είναι 
από 80€ και να άνω να πληρώνεται σε δύο ισόποσες δόσεις και σε περίπτωση  που ο 
λογαριασμός ξεπεράσει τα 150 € να μπορεί  να αποπληρωθεί σε τέσσερις ισόποσες 
δόσεις. 
Να δημιουργήσετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 

Γ1. Θα περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. 
ΜΟΝΑΔΕΣ 2 

 
Γ2. Θα διαβάζει επαναληπτικά το όνομα του κάθε δημότη και τα κυβικά που 

κατανάλωσε το περασμένο τετράμηνο (θεωρείστε ότι τα κυβικά είναι θετικός 
αριθμός). 

ΜΟΝΑΔΕΣ 2 
 

Γ3. Θα υπολογίζει το ποσό του λογαριασμού για το περασμένο τετράμηνο 
σύμφωνα με την παραπάνω πολιτική χρέωσης. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 
 

Γ4. Να εμφανίζει το ποσό που οφείλει ο δημότης, αν δικαιούται δόσεις πόσες 
είναι αυτές και ποιο είναι το κόστος της κάθε δόσης. Σε περίπτωση που δεν 
δικαιούται δόσεις να εμφανίζει αντίστοιχο μήνυμα. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
 

Γ5. Να εμφανίζει τα αναμενόμενα συνολικά έσοδα της δημόσιας υπηρεσίας 
που θα προκύψουν από την πληρωμή των λογαριασμών. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
 
Σημείωση: Δεν απαιτείται κανένας έλεγχος για τα δεδομένα εισόδου.  
 
 
ΘΕΜΑ Δ 

 
Μια εταιρεία δημοσκοπήσεων καταγράφει στοιχεία για τις προτιμήσεις των 

πολιτών σε σχέση με τις πολιτικές δυνάμεις της χωράς. Την προηγούμενη χρονιά, το 
2019 πραγματοποίησε 12 τέτοιες σφυγμομετρήσεις, μία για κάθε μήνα του έτους. Τα 
πολιτικά κόμματα που καταμετρώνται είναι 7. Για την διευκόλυνση της στατιστικής 
επεξεργασίας των δεδομένων να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 

 
Δ1. i) Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων μεταβλητών. 

ΜΟΝΑΔΑ 1 
 

       ii) Για κάθε πολιτικό κόμμα να δέχεται το όνομα του σε πίνακα ΟΝ[7] κι 
πλήθος των ανθρώπων που το προτιμά, την κάθε μία από τις 12 φορές που έγινε η 
μέτρηση σε πίνακα ΠΛ[7,12]. 



 

[5] 
 

ΜΟΝΑΔΑ 2 
 

Δ2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει πόσοι πολίτες συμμετείχαν σε κάθε μία από 
τις 12 δημοσκοπήσεις. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 3 
 

 Δ3. Να δημιουργεί πίνακα ΠΟΣ[7,12] με τα ποσοστά επί τοις εκατό των 
κομμάτων σε κάθε μέτρηση.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 

Δ4. Να εμφανίζει τα ονόματα των κομμάτων που σε κάθε επόμενη μέτρηση 
κατέγραφαν ποσοστό μεγαλύτερο από την προηγούμενη. Αν δεν υπάρχει τέτοιο 
κόμμα να εμφανίζει το μήνυμα «Κανένα κόμμα δεν παρουσιάζει συνεχείς αυξητικές 
τάσεις.» 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 

Δ5. Να διαβάζει το όνομα ενός κόμματος κι αν υπάρχει να εμφανίζει τη θέση 
που έλαβε στην προτίμηση του κοινού. Αν ο μέσος όρος κι από τις 12 δημοσκοπήσεις 
που έγιναν είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3% να εμφανίζει το μήνυμα «Πιθανόν εντός 
Βουλής» διαφορετικά το μήνυμα «Πιθανόν εκτός Βουλής». Σε περίπτωση που το 
κόμμα δεν βρεθεί να εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα.  

 
Σημειώσεις: Δεν απαιτείται κανένας έλεγχος εγκυρότητας για τα δεδομένα εισόδου. 
 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!! 


