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Θέμα 1ο 

Α. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 

1. Δεν μπορούν σε οποιοδήποτε σημείο ενός προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ να 
τοποθετηθούν σχόλια. 

2. Υπάρχουν πολλοί αλγόριθμοι ταξινόμησης, γρηγορότερος όλων όμως είναι η 
μέθοδος ευθείας ανταλλαγής 

3. Η λειτουργία της προσπέλασης δεν πραγματοποιείτε στους πίνακες επειδή 
είναι στατικές δομές δεδομένων. 

4. Σε έναν αλγόριθμο στον οποίο υπάρχει μόνο η δομή ακολουθίας, κάθε 
εντολή εκτελείται ακριβώς μία φορά. 

5. Αν Α, Β είναι λογικές εκφράσεις τότε η έκφραση (Α ΚΑΙ ΟΧΙ Α) ΚΑΙ Β έχει 
πάντα ως αποτέλεσμα την τιμή Ψευδείς. 

Μονάδες 10               
           

Β.  

1. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι δομές δεδομένων; Ποιες είναι οι βασικές 
διαφορές των κατηγοριών; 

2. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες (πράξεις) επί των δομών 
δεδομένων. 

Μονάδες 6       

 

 

        



 

 

Γ.   

Έστω ότι έχουμε ένα σύνολο με 100 τιμές. Ποιες από τις παρακάτω 5 διαδικασίες 

απαιτούν  την χρήση πίνακα. 

1. Ποια είναι η μεγαλύτερη τιμή.  

2. Πόσες φορές υπάρχει στο σύνολο η μεγαλύτερη τιμή.  

3. Να γίνει ταξινόμηση. 

4. Να βρεθεί η μέση τιμή. 

5. Να βρεθούν όλες εκείνες που έχουν τιμή πάνω από την μέση τιμή.   

Μονάδες 6                         

 

Δ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της στήλης Α και, δίπλα, το γράμμα 
της στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. (Να θεωρήσετε ότι ο X είναι θετικός ακέραιος). 
 

Στήλη   Α Στήλη  Β 
1. X DIV 1000 = 0 α. Βρίσκει την τιμή του ψηφίου των 

χιλιάδων. 
2. X DIV 1000 MOD 10 β. Ελέγχει αν ο αριθμός έχει 

τουλάχιστον τρία  ψηφία. 
3. X DIV 100 <> 0 γ. Βρίσκει την τιμή του ψηφίου των 

εκατοντάδων. 
4. X MOD 1000 DIV 100 δ. Ελέγχει  αν ο αριθμός έχει  το πολύ 

τρία ψηφία. 
 

Μονάδες      4          
 

Ε. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου 
 
Αρχή_επανάληψης   

Διάβασε (1) 
Μέχρις_ότου x (2) 0 
Sum  (3) 
Για i από 0 μέχρι (4)  με_βήμα (5)  

Α (6) ^2 
Sum  (7) +A  

Τέλος_επανάληψης 
  



 

 

Να γράψετε στο τετράδιο σας τον παραπάνω αλγόριθμο κατάλληλα συμπληρωμένο 
, έτσι ώστε να υπολογίζει το άθροισμα των τετραγώνων πολλαπλάσιων του 7, μέχρι 
έναν θετικό αριθμό που θα δώσει ο χρήστης. 
 

Μονάδες   7                 
 
 
ΣΤ. Να βάλετε στη σωστή σειρά τις παρακάτω εντολές του αλγορίθμου ώστε να 
λειτουργεί σωστά. 

1. Δεδομένα //τ,σ// 
2. ωα*3 
3. Τέλος ασκ 
4. ατ+σ 
5. Εμφάνισε ρ 
6. ρ α-ω 
7. Αλγόριθμος ασκ 

 
 

 Μονάδες   7                 

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Α. Σε μια κενή στοίβα θα εισαχθούν τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ με την σειρά που 

δίνονται. 

Εκτελούνται οι παρακάτω ενέργειες με την σειρά που δίνονται 

 Ώθηση 2 στοιχείων στη στοίβα και απώθηση ενός 

 Ώθηση 2 στοιχείων στη στοίβα και απώθηση δυο 

 Ώθηση 2 στοιχείων στη στοίβα και απώθηση ενός 

i. Ποια στοιχεία και με ποια σειρά περιέχει η στοίβα μετά από τις παραπάνω 

ενέργειες; (μονάδες 3) 

ii. Ποια η τιμή του δείκτη της στοίβας μετά από τις παραπάνω ενέργειες; 

(μονάδες 3) 

Μονάδες 6     

                



 

 

Β. Σε μια κενή ουρά θα εισαχθούν τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ με την σειρά που δίνονται. 

Εκτελούνται οι παρακάτω ενέργειες με την σειρά που δίνονται 

 Εισαγωγή 2 στοιχείων στη ουρά και εξαγωγή ενός. 

 Εισαγωγή 2 στοιχείων στη ουρά και εξαγωγή δυο. 

 Εισαγωγή 2 στοιχείων στη ουρά και εξαγωγή ενός. 

iii. Ποια στοιχεία και με ποια σειρά περιέχει η ουρά μετά από τις παραπάνω 

ενέργειες; (μονάδες 3) 

iv. Ποιες οι τιμές των δεικτών της ουρά μετά από τις παραπάνω ενέργειες; 

(μονάδες 3) 

Μονάδες 6                    

Γ.  Να μετατρέψετε το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου σε διάγραμμα ροής  

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 
 ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ[i] 
 ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 28 
  ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠ[i, j] 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 
 j <-- 1 
 βρ<-- ΨΕΥΔΗΣ  
 ΟΣΟ j<=28 ΚΑΙ βρ= ΨΕΥΔΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
  ΑΝ ΕΠ[i, j]>500 ΤΟΤΕ 
   j <-- j + 1 
   ΑΝ βρ= ΨΕΥΔΗΣ ΤΟΤΕ 
    βρ <-- ΑΛΗΘΗΣ 
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΑΛΛΙΩΣ 
   βρ<-- ΑΛΗΘΗΣ 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΑΝ βρ = ΨΕΥΔΗΣ ΤΟΤΕ 
  ΓΡΑΨΕ ΟΝ[i] 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  i <-- i + 1 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

Μονάδες 8                    



 

 

ΘΕΜΑ 3ο  
Στο δημαρχείο μιας πόλης υπάρχουν 3 διαφορετικές απόψεις σχετικά με το χώρο 
που πρέπει να κατασκευαστεί ένα καινούργιο πάρκο:  
Α – στο κέντρο της πόλης, Β –ανατολικά της πόλης και C – δυτικά της πόλης. Το 
δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνώμη των δημοτών της πόλης μέσω 
τηλεφωνικής έρευνας, κατά τη διάρκεια της οποίας ο χρήστης καταχωρεί τις 
απαντήσεις για κάθε δημότη.  
Να γράψετε πρόγραμμα, το οποίο:  
 
α) Να ζητά από το χρήστη να καταχωρεί τα στοιχεία των απαντήσεων των δημοτών 
στις ερωτήσεις της έρευνας. Για κάθε δημότη το πρόγραμμα θα παρουσιάζει το 
μήνυμα: «Θέλετε να λάβετε μέρος στην έρευνα;».  
Αν η απάντηση είναι «Όχι» συνεχίζει με τον επόμενο δημότη.  
Αν η απάντηση είναι «Ναι» τότε να ζητείται η ηλικία, το φύλο (Α για άνδρες ή Γ για 
γυναίκες), καθώς και ο χώρος που επιλέγει ο δημότης για να κατασκευαστεί το 
πάρκο (Α ή Β ή C) ελέγχοντας ως προς την εγκυρότητα. 
Η καταχώρηση θα σταματήσει όταν συμπληρωθούν 800 θετικές συμμετοχές 
(δηλαδή απαντήσουν «Ναι» στην πρώτη ερώτηση). 

 μονάδες 6 
β) Να υπολογίζει και να τυπώνει:  

i. Το συνολικό αριθμό ατόμων που δεν δέχτηκαν να απαντήσουν στο 
ερωτηματολόγιο.  

μονάδες 3 
ii. Το συνολικό αριθμό προτιμήσεων που πήρε ο κάθε χώρος ξεχωριστά.  

μονάδες 3 
iii. Τον αριθμό γυναικών ηλικίας από 20 μέχρι 40 χρονών 

συμπεριλαμβανομένων που θέλουν το πάρκο στο χώρο Α (κέντρο πόλης).  
μονάδες 3 

γ) Να δημιουργεί πίνακα ΑΠ 800*3 ο οποίος θα έχεις τις απαντήσεις των δημοτών 
ως εξής : 
 Κάθε στήλη αντιπροσωπεύει μια απάντηση Α , Β ή C ενώ κάθε γραμμή τον κάθε 
δημότη που απάντησε. Αν ο πρώτος δημότης απάντησε Β ο πίνακα θα πρέπει να 
έχει στη πρώτη και στη τρίτη στήλη το 0 ενώ στη δεύτερη το 1 , δηλαδή  να έχει 
παντού το 0 εκτός από την θέση της απάντησής του. 

 μονάδες 5 
 
Παράδειγμα πίνακα  
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ΘΕΜΑ 4ο  

Σε ένα τουρνουά ποδοσφαίρου λαμβάνουν μέρος 10 ομάδες. Κάθε ομάδα 
αντιμετωπίζει όλες τις υπόλοιπες δυο φορές την καθεμία μια εντός και μια εκτός 
έδρας. Σε έναν πίνακα 10 θέσεων με όνομα ΟΝ αποθηκεύουμε τα ονόματα των 10 
ομάδων και σε έναν πίνακα 10 γραμμών και 10 στηλών με όνομα ΑΠ αποθηκεύουμε 
τα αποτελέσματα των αγώνων με αποδέκτες τιμές 1 για νίκη της γηπεδούχου, Χ για 
ισοπαλία και 2 για νίκη τις φιλοξενούμενης ομάδας πχ. για τον αγώνα μεταξύ της  
τρίτης και της ογδόης  ομάδας στο στοιχείο [3,8] του πίνακα θα έχει 1 αν νίκησε η 
τρίτη ομάδα, Χ αν ήρθαν ισοπαλία και 2 αν νίκησε η όγδοη ομάδα. Αντίστοιχα στο 
στοιχείο [8,3 ] θα έχει 1 αν νίκησε η όγδοη ομάδα, Χ αν ήρθαν ισοπαλία και 2 αν 
νίκησε η τρίτη ομάδα. Κάθε ομάδα παίρνει για κάθε νίκη 3 βαθμούς, για κάθε 
ισοπαλία 1 και για κάθε ήττα 0 βαθμούς. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο: 

Α) να διαβάζει τα ονόματα των 10 ομάδων και να τα αποθηκεύει σε μονοδιάστατο 
πίνακα ΟΝ. 

Μονάδες 4 

Β) να διαβάζει για κάθε ομάδα το αποτέλεσμα του αγώνα με κάθε άλλη ομάδα και 
να το αποθηκεύει κατάλληλα στον πίνακα ΑΠ με αποδεκτές τιμές ΄1΄,΄Χ΄,΄2΄. 

Μονάδες 4 

Γ) να κατασκευάζει τον μονοδιάστατο πίνακα ΒΑΘ 10 θέσεων που θα περιέχει τη 
βαθμολογία που συγκέντρωσε κάθε ομάδα με το πέρας των αγώνων. 

Μονάδες 8 

Δ) να εμφανίζει τα ονόματα και την βαθμολογία των ομάδων όπως παρουσιάζονται 
στην τελική κατάταξη του τουρνουά (από την καλύτερη στην χειρότερη). Να 
θεωρηθεί ότι δεν υπάρχουν ισοβαθμίες. 

Μονάδες 4 

Σημείωση: Η κύρια διαγώνιος του πίνακα ΑΠ δεν θα περιέχει τίποτα. 


