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      ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
     

 
ΘΕΜΑ Α  ( Μονάδες 40 ) 
 

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις 
παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ωστό,αν είναι σωστή, ή τη 
λέξη Λάθος, αν είναι λανθασµένη.  
 

1. Σο βήμα (β) στην εντολή Για … από … μέχρι ...με_βήμα β, πρέπει να είναι 
πάντα ακέραιος αριθμός. 

2. Η πρόταση 1 και (όχι 1) είναι πάντα Ψευδής, όπου 1 λογική μεταβλητή. 
3. Η πρόταση 1 ή (όχι 1) είναι πάντα Αληθής, όπου 1 λογική μεταβλητή. 
4. Όταν η συνθήκη είναι ψευδής στη δομή Αρχή_επανάληψης … μέχρις_ότου το 

πρόγραμμα εκτελεί την επόμενη εντολή, που ακολουθεί αμέσως μετά τη δομή 

της επανάληψης. 
5. Ο δείκτης ενός πίνακα μπορεί να πάρει μη ακέραια τιμή. 

Μονάδες 10  
 

Α2. Να μετατρέψετε σε εντολές εκχώρησης τις παρακάτω φράσεις: 
 
α. Εκχώρησε στο Ι τον μέσο όρο των Α, Β, Γ.  
β. Αύξησε την τιμή του Μ κατά 2.  
γ. ∆ιπλασίασε την τιμή του Λ.  
δ. Μείωσε την τιμή του Χ κατά την τιμή του Ψ.  
ε. Εκχώρησε στο Α το υπόλοιπο της ακέραιας διαίρεσης του Α με το Β.  

Μονάδες 5  
                                                                            
Α3. ∆ίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος. 
 
ΔΙΑΒΑΕ Α 
ΓΙΑ X ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ A 
    ΓΡΑΨΕ X  
ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
 

Να μετατραπεί σε ισοδύναμο τμήμα προγράμματος χρησιμοποιώντας την 
εντολή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ... ΜΕΧΡΙ_ΌΣΟΤ  

Μονάδες 6 
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Α4.  (i) Να αναφέρετε και να αναλύσετε τις σκοπιές υπό τις οποίες μελετά η επιστήμη 

της Πληροφορικής τους αλγορίθμους.        Μονάδες 8 

 (ii) Επεξηγήστε τους παρακάτω 5 όρους: δεδομένα, ζητούμενα, αποτελέσματα, 

πληροφορία, δομή ενός προβλήματος.     Μονάδες 5 

 

Α5. Να μετατρέψετε το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου σε ισοδύναμο, χρησιμοποιώντας 
την ΟΟ ... ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.(Μετατρέψτε ξεχωριστά την κάθε δομή επανάληψης ΓΙΑ 
σε ΟΟ ... ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ και γράψτε τις εμφωλευμένα) 

 
S ← 0 
ΓΙΑ α ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 6 
 ΓΙΑ β ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12 με_βήμα 2 
  S ← S +α*β 
 ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 ΓΡΑΨΕ S          Μονάδες 6 

 
ΘΕΜΑ  Β  ( Μονάδες 20 ) 
 
Β1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:  
 

Για  i από 2 μέχρι 3 
     Για j από 7 μέχρι i με_βήμα -1  
  Αν Α[j-1] < A[j] τότε 
   A[j]  Α[j]/2 
  αλλιώς 
   A[j]  -A[j] 
  Σέλος_αν 
     Σέλος_επανάληψης 

Σέλος_επανάληψης 
 
Αν ο πίνακας  Α έχει τα περιεχόμενα  : 

 
 
 

 
υμπληρώστε τον παρακάτω  πίνακα τιμών: 
 

i j A[1] A[2] A[3] A[4] A[5] A[6] A[7] 

         

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

  
Ποιά  θα είναι τα περιεχόμενα του πίνακα A μετά την εκτέλεση του 
παραπάνω τμήματος αλγορίθμου ; 
 

Μονάδες 7 

 1 2 3 4 5 6 7 

A 50 110 20 40 120 80 60 
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Β2. Δίνονται οι παρακάτω τρεις αλγόριθμοι, σκοπός των οποίων είναι, με 
δεδομένη την τιμή της μεταβλητής Ν, να εκχωρήσουν εναλλάξ σε 
διαδοχικές θέσεις του πίνακα Π, μεγέθους Ν, τις τιμές ΑΛΗΘΗ, ΨΕΤΔΗ, 
ΑΛΗΘΗ, ΨΕΤΔΗ κτλ. 
 

Αλγόριθμος 

Εναλλαγή_1 

Δεδομένα //Ν// 

Για δ από 1 μέχρι Ν 

   Αν  (1)   τότε 

      Π[δ]ΨΕΤΔΗ 

   Αλλιώς 

      Π[δ]ΑΛΗΘΗ 

   ΣΕΛΟ_ΑΝ 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Αποτελέσματα //Π// 

Σέλος Εναλλαγή_1 

Αλγόριθμος 

Εναλλαγή_2 

Δεδομένα //Ν// 

Π[1]ΑΛΗΘΗ 

Για δ από 2 μέχρι Ν 

  Π[δ] (2)      Π[ (3) ] 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Αποτελέσματα //Π// 

Σέλος Εναλλαγή_2 

 

Αλγόριθμος Εναλλαγή_3 

Δεδομένα //Ν// 

Για δ από 1 μέχρι (4) με_βήμα 2 

   Π[δ]ΑΛΗΘΗ 

   Π[(5)]ΨΕΤΔΗ 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Αν Ν mod 2 = (6)   τότε 

      Π[N]ΑΛΗΘΗ 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Αποτελέσματα //Π// 

Σέλος Εναλλαγή_3 

 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθενός από τα παραπάνω κενά 
1 – 6 και να τα συμπληρώσετε με τις κατάλληλες αριθμητικές και λογικές 
εκφράσεις.                                                                                                 

Μονάδες 9 
 

Β3. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς (1) έως (4) και δίπλα σε 
καθένα την έκφραση/εντολή που αντιστοιχεί ώστε τα παρακάτω τμήματα 
προγράμματος να είναι ισοδύναμα: 

         
ΑΝ α >= 10 ΣΟΣΕ  

  β ← 0 
 ΑΛΛΙΩ  
  β ← 100 
 ΣΕΛΟ_ΑΝ 
 ΓΡΑΨΕ β 

 
  …. (1) .… 
 ΑΝ α >= 10 ΣΟΣΕ  
  β ←.... (2) .... 
 ΣΕΛΟ_ΑΝ 
 ΓΡΑΨΕ β 
 

  
   …. (3) .… 
ΑΝ α < 10 ΣΟΣΕ  
 β ←.... (4) .… 
ΣΕΛΟ_ΑΝ 
ΓΡΑΨΕ β 

Μονάδες 4 
 

Θέμα Γ  ( Μονάδες 20 ) 
 
τους Ολυμπιακούς αγώνες, για το αγώνισμα «110 μέτρα μετ’ εμποδίων» 

καταγράφεται η επίδοση (σε δευτερόλεπτα) του κάθε αθλητή. Σιμής 
ένεκεν, πρώτος αγωνίζεται ο περσινός πρωταθλητής. Να γράψετε 
πρόγραμμα το οποίο:  
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Γ1. Να ζητάει το ρεκόρ αγώνων και να το δέχεται, εφόσον είναι θετικό 
και μεγαλύτερο των 10 δευτερολέπτων. (δηλαδή να γίνεται έλεγχος 
εγκυρότητας)  

Μονάδες 2  
Γ2. Να ζητάει τον συνολικό αριθμό των αγωνιζομένων και στη συνέχεια 
να ζητάει για κάθε έναν το όνομα και την επίδοσή του σε δευτερόλεπτα 

με τη σειρά που αγωνίστηκε.  
Μονάδες 4  

Γ3. Να εμφανίζει το όνομα του αθλητή με τη χειρότερη επίδοση. 
Μονάδες 4  

Γ4. Να εμφανίζει τα ονόματα των αθλητών που κατέρριψαν το ρεκόρ 
αγώνων. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι αθλητές, να εμφανίζει το πλήθος των 
αθλητών που πλησίασαν το ρεκόρ αγώνων σε απόσταση όχι μεγαλύτερη 
των 2 δευτερολέπτων.  

Μονάδες 6  
Γ5. Να βρίσκει και να εμφανίζει τη θέση που κατέλαβε στην τελική 
κατάταξη ο περσινός πρωταθλητής.  

Μονάδες 4  
ημείωση: Να θεωρήσετε ότι η επίδοση κάθε αθλητή είναι πραγματικός 
αριθμός, ότι κάθε αθλητής έχει έγκυρη επίδοση και ότι όλες οι επιδόσεις 
των αθλητών που καταγράφονται είναι διαφορετικές μεταξύ τους.  

 
 

Θέμα Δ  ( Μονάδες 20 )  

’ένα διαγωνισμό Πληροφορικής δήλωσαν συμμετοχή 300 διαγωνιζόμενοι. 
Κάθε διαγωνιζόμενος βαθμολογείται με έναν ακέραιο βαθμό στη 
βαθμολογική κλίμακα από 0 έως και 100. Να γράψετε πρόγραμμα σε 
ΓΛΩΑ το οποίο: 
 
Δ1. Να διαβάζει τα ονόματα των διαγωνιζόμενων και να τα αποθηκεύει σε 
μονοδιάστατο πίνακα ΟΝ[300]. 

Μονάδες 2 
Δ2. Να διαβάζει το βαθμό που έλαβε κάθε διαγωνιζόμενος και να τον 
αποθηκεύει σε μονοδιάστατο πίνακα ΒΑ[300]. Να γίνεται έλεγχος 
εγκυρότητας των δεδομένων. 

Μονάδες 3 
Δ3. Να βρίσκει το μέσο όρο όλων των διαγωνιζόμενων και να εμφανίζει τα 
ονόματα εκείνων που είχαν βαθμό μεγαλύτερο από το μέσο όρο. 

Μονάδες 5 
Δ4. Να εμφανίζει το όνομα του διαγωνιζόμενου με το μεγαλύτερο βαθμό 
(θεωρείστε ότι ένας μόνο διαγωνιζόμενος έχει το μεγαλύτερο βαθμό)  

Μονάδες 5 
Δ5. Να δέχεται ένα όνομα και αν υπάρχει αυτός ο διαγωνιζόμενος στον 
πίνακα να επιστρέφει το βαθμό του. Αν δεν υπάρχει να εκτυπώνει το 
μήνυμα «Ο διαγωνιζόμενος δεν βρέθηκε». 

Μονάδες 5 

                           

ΚΑΛΗ   ΕΠΙΣΤΦΙΑ ! 

☺ 


