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Ονομαηεπώνυμο: ……………………………………………………………                       

Μάθημα: ΑΕΠΠ   

Τλη: ΕΦ ΟΛΗ ΣΗ ΤΛΗ 

Επιμέλεια διαγωνίζμαηος:   ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ 

Αξιολόγηζη: ………………………………………………………………. 

 
 
ΘΔΜΑ Α 
 

1) Να απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ηελ ιέμε «Σσζηό», αλ 
ζεσξείηε ηελ πξόηαζε ζσζηή, ή «Λάζνο» αλ ζεσξείηαη ηελ πξόηαζε 
ιαλζαζκέλε (Μονάδερ 5) 

 
1.1. Αλ νη κεηαβιεηέο α,β,γ είλαη αθέξαηεο, ηόηε κπνξνύκε λα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ εληνιή εθρώξεζεο «αβ/γ»  
1.2. Έλαο θόκβνο ζε κία δνκή δέληξνπ κπνξεί λα έρεη πνιινύο επόκελνπο 

θόκβνπο 
1.3. Αλ έλαο πίλαθαο αθεξαίσλ Α[50] κε δηαθνξεηηθά ζηνηρεία είλαη ηαμηλνκεκέλνο 

ζε θζίλνπζα ζεηξά, ηόηε γηα λα ππνινγίζνπκε ηνλ κέζν όξν ηνπ κεγαιύηεξνπ 
θαη ηνπ κηθξόηεξνπ ζηνηρείνπ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ εληνιή 
«κέζνο_όξνο(Α[1]+Α[50])/2 » 

1.4. Η ζπλάξηεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θάζε πεξίπησζε πνπ 
επηζπκνύκε λα αλαπηύμνπκε έλα ππνπξόγξακκα  

1.5. Η γξακκαηηθή κίαο γιώζζαο απνηειείηαη από ηε ζεκαζηνινγία θαη ην 
ζπληαθηηθό  

 
 
 

2) Να ζπκπιεξώζεηε ην παξαθάησ θελό ζην ηκήκα Β , έηζη ώζηε ε κεηαβιεηή θ 
λα ιάβεη ηελ ίδηα ηηκή κε απηή ηεο δνκήο επηινγήο  ηνπ ηκήκαηνο Α (Μονάδερ 5) 

 
 

Σμήμα Α Σμήμα Β 

Γιάβαζε λ 
Αν λ<0 και λ>10 ηόηε 
 θθ+ι 
Αλλιώρ  
      Αν λ>90 ή λ< 100 
 θθ-ι    
      Αλλιώρ 
            θθ*ι 
      Σέλορ_αν 

                     Σέλορ_αν  

 
 
θ_____ 

 
 



 

 2 

 
2) Να απαληήζεηε ζηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο 

3.α  Να ζπγθξίλεηε ηελ δπαδηθή θαη ηελ ζεηξηαθή αλαδήηεζε  (Μονάδερ 6) 
3.β Πόηε νη κεηαβιεηέο θαη νη ζηαζεξέο ζε έλα πξόγξακκα έρνπλ 
«απεξηόξηζηε εκβέιεηα»; Τη πξόβιεκα δεκηνπξγεί ε απεξηόξηζηε  
εκβέιεηα; (Μονάδερ 6) 

 

 

4) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηεο ζηήιεο «Αξηζκόο Πξάμεσλ» ηνπ παξαθάησ 

πίλαθα, έηζη ώζηε λα ππνινγηζηεί ε επίδνζε ηνπ κε βάζε ηνλ αξηζκό πξάμεσλ 

πνπ ζα εθηειεζηνύλ   (Μονάδερ 8) 

Αλγόπιθμορ Δνηολή  Απιθμόρ ππάξευν  

a1 

b2 

Για  i από 1 μέσπι 100 

    ai 

    ba*i 

Σελορ_επανάλητηρ 

Δκηύπυζε a 

Δκηύπυζε b 

Αλάζεζε ηηκώλ ζηα a,b 

Βπόγσορ επανάλητηρ 
____________________ 
Αξρηθή ηηκή i 
Έιεγρνο i 
Αύμεζε i 
Αλάζεζε ηηκώλ ζην a 
Αλάζεζε ηηκώλ ζην b 
 
____________________ 
Δθηύπσζε a,b  
 
 
ΤΝΟΛΟ ΠΡΑΞΔΩΝ 

____ 

 
 
____ 
____ 
____ 
____  
____ 
 
 
____ 
 
 
____ 

 

3) Γίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ: 
 
 
Για i από 1 μέσπι 4  

Δμθάνιζε " * " 
Για j από 1 μέσπι i  

Δμθάνιζε " + "  
Για k από 100 μέσπι 200  

Δμθάνιζε " # " 
Σέλορ_επανάλητηρ  
Δμθάνιζε " # "  

Σέλορ_επανάλητηρ  
Δμθάνιζε " # " 

Σέλορ_επανάλητηρ  
 
α. Πόζνη ραξαθηήξεο " * " (Μονάδερ 1) εκθαλίδνληαη; β. Πόζνη ραξαθηήξεο " + " 
εκθαλίδνληαη; (Μονάδερ 4) γ. Πόζνη ραξαθηήξεο " # " εκθαλίδνληαη;  (Μονάδερ 5); 
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε βάζε ηηο δνκέο επαλάιεςεο ζηηο νπνίεο 
βξίζθεηαη ε θάζε εληνιή  
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ΘΔΜΑ Β 

 

1) Τν παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ πινπνηεί αύμνπζα ηαμηλόκεζε επζείαο 
αληαιιαγήο ζηα Ν ζηνηρεία ελόο πίλαθα A, αιιά κε δηαθνξεηηθή ζηξαηεγηθή 
από ηνλ ζρεηηθό αιγόξηζκν ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Έηζη, κεηαθηλεί ζηαδηαθά ηα 
κεγαιύηεξα ζηνηρεία πξνο ην ηέινο ηνπ πίλαθα, αληί λα κεηαθηλεί ηα κηθξόηεξα 
ζηνηρεία πξνο ηελ αξρή ηνπ. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ηελ απαηηνύκελε 
αξηζκεηηθή ζηαζεξά, κεηαβιεηή ή έθθξαζε, ώζηε λα πινπνηείηαη ε παξαπάλσ 
ηερληθή (Μονάδερ 8) 

 
 
 
 Για i από ____ μέσπι ____ με_βήμα ____ 

 Για j από 1 μέσπι ____ με_βήμα ____ 
Αν A[ ____ ] > A[j + 1] ηόηε  

Ανηιμεηάθεζε A[ ____ ], A[ ____ ]  
Τέινο_αν  

Σέλορ_επανάλητηρ  
Σέλορ_επανάλητηρ 
 
 
 
 

2) Γίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα εκηηειέο ηκήκα αιγνξίζκνπ. Να ζπκπιεξώζεηε 
ηνλ θώδηθα κε θαηάιιειεο εληνιέο ζηα ηκήκαηα συνθήκη, εντολές, εμυάνιση 
αποτελεσμάτων, έηζη ώζηε Α) ε ζπλζήθε λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα δηαβάδνληαη 
ζπλερώο αξηζκνί έηζη ώζηε ην άζξνηζκά ηνπο λα κελ μεπεξάζεη ηελ ηηκή 100 
(Μονάδερ 2) Β) αλ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε θακία επαλάιεςε λα εκθαλίδεηαη 
ην κήλπκα «όρη επαλαιήςεηο», ελώ αλ πξαγκαηνπνηήζεθε κία επαλάιεςε λα 
εκθαλίδεη ην κήλπκα «δόζεθε έλαο αξηζκόο» (Μονάδερ 2) Γ) δηαθνξεηηθά 
ζηελ πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πάλσ από δύν επαλαιήςεηο, λα 
εκθαλίδεη κήλπκα ζρεηηθά κε ην αλ όινη νη αξηζκνί πνπ πξνζηέζεθαλ ζην 
άζξνηζκα δόζεθαλ ζε αύμνπζα ζεηξά ή όρη  (Μονάδερ 8) 

 
 
 
 
 
Γιάβαζε αξηζκόο 
εντολές 
Όζο συνθήκη επανάλαβε 
 εντολές 
 Γιάβαζε αξηζκόο  
Σέλορ_επανάλητηρ 
εμυάνιση αποτελεσμάτων  
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ΘΔΜΑ Γ 
 
 
Έλα θαηάζηεκα κε online video games δηνξγαλώλεη έλα δηαγσληζκό ζε έλα παηρλίδη 
ζηξαηεγηθήο θαη ζα πξνζθέξεη έλα ηειεπηαίαο θπθινθνξίαο video game ζηνλ παίρηε 
κε ηελ κεγαιύηεξε ζπλνιηθή ρξέσζε ζην ηέινο ηνπ δηαγσληζκνύ,  θαη έλα θνππόλη κε 
δσξεάλ ώξεο παηρληδηνύ ζηνλ παίρηε κε ηελ δεύηεξε κεγαιύηεξε ζπλνιηθή ρξέσζε 
ζην ίδην δηάζηεκα.  Η πνιηηηθή ρξέσζεο έρεη δηακνξθσζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
δηαγσληζκνύ, αλάινγα κε ηνλ ζπλνιηθό ρξόλν ζπκκεηνρήο θάζε πειάηε ζύκθσλα κε 
ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 
 
 

 ςνολικόρ Υπόνορ 
ζςμμεηοσήρ  

Υπέυζη  

Μέρξη θαη 15 ώξεο   1 επξώ αλά ώξα  

Από 16 κέρξη θαη 24 
ώξεο   

1 επξώ γηα θάζε κία από ηηο 
πξώηεο 15 ώξεο θαη 0.5 επξώ γηα 
θάζε επόκελε  ώξα 
 

Πάλσ από 24 ώξεο  14 επξώ γηα θάζε εκέξα   

  
 
Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα ζε ΓΛΩΣΣΑ ην νπνίν   
 
 

1) Θα πεξηιακβάλεη θαηάιιειν ηκήκα δειώζεσλ (Μονάδερ 1) 
2) Γηα θάζε παίρηε πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκό 

a. ζα δηαβάδεη ην όλνκά ηνπ θαη ηνλ ζπλνιηθό ρξόλν ζπκκεηνρήο 
(ππνζέζηε ζεηηθόο αθέξαηνο αξηζκόο) ηνπ ζην παηρλίδη ζηξαηεγηθήο  
(Μονάδερ 1) 

b. ζα θαιεί θαηάιιειν ππνπξόγξακκα, ην νπνίν ζα δέρεηαη ηνλ ρξόλν 
ζπκκεηνρήο ηνπ παίρηε ζε ώξεο θαη ζα επηζηξέθεη ηελ ρξέσζή ηνπ , ε 
νπνία θαη ζα εκθαλίδεηαη ζην θύξην πξόγξακκα (Μονάδερ 7) 

c. Η παξαπάλσ επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία ζα ηεξκαηηζηεί όηαλ ν 
ζπλνιηθόο ρξόλνο ζπκκεηνρήο ησλ παηρηώλ πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη 
ζην δηαγσληζκό μεπεξάζνπλ ηηο 100 ή όηαλ δύν ζπλερόκελνη παίρηεο 
έρνπλ ρξέσζε πάλσ από 30 επξώ (Μονάδερ 4) 

3) Σην ηέινο ην πξόγξακκα ζα πξέπεη λα εκθαλίδεη ην όλνκα ηνπ ληθεηή ηνπ 
video game, θαζώο θαη ην όλνκα ηνπ ληθεηή ηνπ θνππνληνύ κε ηηο δσξεάλ 
ώξεο παηρληδηνύ - ππνζέζηε πσο όιεο νη ρξεώζεηο ησλ παηρηώλ είλαη 
δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο θαη πσο ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δύν παίρηεο πνπ 
ζπκκεηείραλ ζηνλ δηαγσληζκό  (Μονάδερ 7) 
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ΘΔΜΑ Γ  
 
 
Σηα πξνθξηκαηηθά ηνπ παλεπξσπατθνύ πξσηαζιήκαηνο δηζθνβνιίαο, θάζε έλαο από 
ηνπο 20 αζιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ,  έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 6 ξίςεηο, νη νπνίεο 
απνζεθεύνληαη ζε πίλαθα ΔΠ[20,6], θαζώο θαη ηα νλόκαηα ησλ αζιεηώλ ζε πίλαθα 
ON[20]. Ωο ηειηθή επίδνζε θάζε αζιεηή, ζεσξείηαη ε θαιύηεξε επίδνζή ηνπ 
(ππνζέζηε νη επηδόζεηο θάζε αζιεηή είλαη δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο), κε βάζε ηελ 
νπνία ζα πξνθύςεη θαη ε ηειηθή ηνπ θαηάηαμε. Σηελ επόκελε θάζε ηνπ αγώλα 
πεξλάλε νη 8 θαιύηεξεο ηειηθέο επηδόζεηο ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο, θαζώο  θαη όζνη 
αζιεηέο έρνπλ ηειηθή επίδνζε ίζε κε ηελ ηειηθή επίδνζε ηνπ  8νπ αζιεηή ηεο ηειηθήο 
θαηάηαμεο. Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ησλ ηειηθώλ επηδόζεσλ θαιύηεξε ζέζε 
ιακβάλεη ν αζιεηήο πνπ πέηπρε ηελ επίδνζε ζε πξνγελέζηεξε βνιή (γηα παξάδεηγκα 
αλ θάπνηνο αζιεηήο πέηπρε ηελ ηειηθή ηνπ επίδνζε ζηελ 2ε ξίςε, ζα ηεξκαηίζεη 
πςειόηεξα από έλαλ αζιεηή πνπ πέηπρε ηελ ίδηα ηειηθή επίδνζε ζηελ 5ε ξίςε). Να 
αλαπηύμεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο 
 
 
 

1) Θα δηαβάδεη ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο από ηνλ ρξήζηε, κε έιεγρν εγθπξόηεηαο 
γηα ζεηηθέο ηηκέο ξίςεσλ (Μονάδερ 2) 

2) Θα ππνινγίδεη ηηο ηειηθέο επηδόζεηο ησλ αζιεηώλ (Μονάδερ 4) 
3) Θα ππνινγίδεη ηελ ηειηθή θαηάηαμε όισλ ησλ αζιεηώλ θαη ζα ηελ εκθαλίδεη 

καδί κε ηα νλόκαηά ηνπο,  μεθηλώληαο από ηνλ αζιεηή κε ηελ θαιύηεξε  ηειηθή 
επίδνζε (Μονάδερ 7) 

4) Θα εκθαλίδεη ηα νλόκαηα ησλ αζιεηώλ πνπ πέξαζαλ ζηελ επόκελε θάζε, 
θαζώο θαη ην πιήζνο ησλ αζιεηώλ απηώλ (Μονάδερ 7) 

 
 
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΤΥΦΙΑ   !!!!!!!!! 


