
ΑΡΥΗ 1Η ΔΛΙ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 1Η ΔΛΙ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ΄ ΣΑΞΖ 

ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΚΤΡΗΑΚΖ 7  ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2018 

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ (ΚΤΚΛΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ): 
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ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΗ∆ΩΝ:  ΔΠΣΑ (7) 

 

ΘΔΜΑ 1
ο
 

 

Α.  Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο ηνλ αξηζκό θαζεκηάο από ηηο παξαπάλσ 

 πξνηάζεηο 1-5 θαη δίπια ηε ιέμε ΩΣΟ, αλ είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε 

 ΛΑΘΟ, αλ είλαη ιαλζαζκέλε.  

 1.  Σα ινγηθά ιάζε ζε έλα πξόγξακκα εληνπίδνληαη από ηνλ 

κεηαγισηηηζηή, ζηε θάζε ηεο εθηέιεζεο. 

 2.  Η δηαίξεζε κε ην 0 παξαβηάδεη ην θξηηήξην ηεο πεξαηόηεηαο ελόο 

αιγνξίζκνπ. 

 3.  Η έθθξαζε Υ>=0 Ή Υ<=20 δελ κπνξεί λα έρεη νπζηαζηηθά εθαξκνγή 

σο ζπλζήθε ζε θάπνηα εληνιή επηινγήο ηεο ΓΛΧΑ, όπνπ Υ αθέξαηα 

κεηαβιεηή 

 4.  Σα πξνγξάκκαηα ζε γιώζζα κεραλήο δελ ρξεζηκνπνηνύλ νύηε 

δηεξκελεπηή, νύηε κεηαγισηηηζηή γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο από ηνλ ππνινγηζηή. 

 5.  Ο δνκεκέλνο πξνγξακκαηηζκόο επηηξέπεη ηελ άκεζε κεηαθνξά ησλ 

αιγνξίζκσλ ζε πξνγξάκκαηα.         

              

              

            Μονάδερ10



ΑΡΥΗ 2Η ΔΛΙ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 2Η ΔΛΙ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

Β. Γίλεηαη ν αιγόξηζκνο: 

 

Αλ Α<20 ηόηε  

ΚΑ-10 

Αιιηώο_Αλ Α<40 ηόηε 

ΚΑ-11 

Αιιηώο_Αλ Α<60 ηόηε 

ΚΑ-12 

Αιιηώο_Αλ Α<80 ηόηε 

ΚΑ-13 

Αιιηώο_Αλ Α<90 ηόηε 

ΚΑ-14 

Σέινο_Αλ  

ΚΚ-20 

Γξάςε Κ 

 

Να βξείηε ηελ ηηκή ηεο  κεηαβιεηήο Α ώζηε λα εθηππσζεί ν αξηζκόο 45 
 

            Μονάδερ 4 

 

Γ.  

i) Οη κεηαβιεηέο ρ,ς θαη δ έρνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο: Υ = 10 , ς = 15 θαη δ = 20 

Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο αποη όπσο απηή 

πξνθύπηεη από ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαθάησ πξνγξάκκαηνο ζε Γιώζζα. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α4 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 

  ΑΚΔΡΑΙΔ: ρ, ς, δ, απνη 

ΑΡΥΗ 

  ΓΙΑΒΑΔ ρ, ς, δ 

  ΑΝ ρ >= 10 Η ΟΥΙ(ς < (δ - 6)) ΚΑΙ (δ < 3*5) ΣΟΣΔ 

    απνη <- 5* 5 div 3 

  ΑΛΛΙΧ



ΑΡΥΗ 3Η ΔΛΙ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 3Η ΔΛΙ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

    απνη <- 5* 5 mod 3 

  ΣΔΛΟ_ΑΝ 

  ΓΡΑΦΔ απνη 

ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ    Μονάδερ 4 

 

 

ii)  Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο (ρσξίο πίλαθα ηηκώλ) ηη ζα εκθαλίζεη ζην ηέινο 

ηα παξαθάησ πξόγξακκα ζε ΓΛΧΑ: 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α5 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 

  ΥΑΡΑΚΣΗΡΔ: pen, pine, apple, t 

ΑΡΥΗ 

  pen <- "pen" 

  apple <- "pine" 

  pine <- "apple" 

  t <- apple 

  apple <- pen 

  pen <- t 

  t <- pine 

  pine <- pen 

  pen <- t 

  ΓΡΑΦΔ apple, pine, pen, pen, apple 

ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ    Μονάδερ 4 

 

 

Γ. Να απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο :  

 

1. Ση νλνκάδνπκε πίλαθα θαη πνηα είλαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ; 

2.  Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο ηνπ κεηαγισηηηζηή θαη ηνπ δηεξκελεπηή; 

3.  Ση νλνκάδνπκε δνκή δεδνκέλσλ θαη πνηεο είλαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο; 

4.  Ση νλνκάδνπκε δνκεκέλν πξνγξακκαηηζκό θαη πνηα είλαη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ; 

            Μονάδερ 18 



ΑΡΥΗ 4Η ΔΛΙ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 4Η ΔΛΙ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

ΘΔΜΑ 2
ο         

Β1. Γίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ ππό κνξθή δηαγξάκκαηνο  ξνήο : 

 

 
1. Να γξάςεηε ζην θύιιν απαληήζεώλ ζαο ηηο ελδείμεηο α θαη β γηα θαζεκηά από 

ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο θαη δίπια ηε ιέμε ΧΣΟ, αλ είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε 

ΛΑΘΟ, αλ είλαη ιαλζαζκέλε. 

α) Οη Δληνιέο5 ζα εθηειεζηνύλ νπνηαδήπνηε ηηκή θαη αλ έρνπλ νη ζπλζήθεο. 

β) Αλ εθηειεζηνύλ νη Δληνιέο1 ηόηε ζίγνπξα ζα εθηειεζηνύλ θαη νη Δληνιέο4. 

Μονάδερ 2 

2. Απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο δίλνληαο θαη κία ζύληνκε αηηηνιόγεζε: 

α) ην ηκήκα ηνπ αιγνξίζκνπ ηη πξέπεη λα ηζρύεη γηα λα εθηειεζηνύλ νη 

Δληνιέο2; 

β) Τπάξρεη πεξίπησζε ζε κία κόλν εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ λα εθηειεζηνύλ 

θαη νη Δληνιέο3 θαη νη Δληνιέο5; 

Μονάδερ 4 

3. Γξάςεηε ηζνδύλακν ηκήκα αιγνξίζκνπ θσδηθνπνηεκέλν ζε ςεπδνγιώζζα.

Συνθήκη2 

Συνθήκη3 Συνθήκη1 

Εντολζς1 Εντολζς2 

Εντολζς3 

Εντολζς4 

Εντολζς5 

Αληθής 

Αληθής Αληθής 

Ψευδής 

Ψευδής 

Ψευδής 



ΑΡΥΗ 5Η ΔΛΙ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 5Η ΔΛΙ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

Μονάδερ 4 

 

Β2. Γίλεηαη ν πίλαθαο Α ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ κε ηηκέο: 

Α[1]=3, Α[2]=5, Α[3]=8, Α[4]=13 

θαη ην παξαθάησ ηκήκα πξνγξάκκαηνο:  

 

i ← 1 

j ← 4 

Όζο i<=3 επανάλαβε 

πξόρεηξν ← Α[j] 

A[j] ← Α[i] 

Α[i] ← πξόρεηξν 

Γπάψε Α[1], Α[2], Α[3] 

i  ← i + 1 

j  ← j – 1 

Σέλορ_επανάλεψερ 

 

Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηηο ηηκέο πνπ ζα εκθαληζζνύλ θαηά ηελ εθηέιεζή 

ηνπ.             Μονάδερ 10 

 

ΘΔΜΑ 3ο 

Έλαο επηζηήκνλαο θαηαγξάθεη θάπνηεο κεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπλήζεηεο 

ησλ βξεθώλ γηα λα ππνινγίζεη θάπνηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. ηελ έξεπλα 

ζπκκεηέρνπλ 52 βξέθε κεηαμύ 1 θαη 12 κελώλ. Ο επηζηήκνλαο θαηαγξάθεη ηελ 

ειηθία ησλ βξεθώλ ζε κήλεο, ηνλ αξηζκό ησλ σξώλ πνπ θνηκνύληαη ζε έλα 

24σξν, ηνλ αξηζκό ησλ γεπκάησλ ηνπο ζηε δηάξθεηα ηελ εκέξα θαη ην πνηνο 

θξνληίδεη ηα βξέθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο («Γνλείο», «πγγελείο», 

«Άιινο»).  

Να γξαθεί πξόγξακκα ην νπνίν ζα δηαβάδεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ζα ηα 

θαηαρσξεί ζε αληίζηνηρνπο πίλαθεο.  

ηε ζπλέρεηα ζα ππνινγίδεη θαη εκθαλίδεη :



ΑΡΥΗ 6Η ΔΛΙ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 6Η ΔΛΙ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

 

Γ1.  Πόζα κσξά θνηκνύληαη ηηο ιηγόηεξεο ώξεο ζηε δηάξθεηα ηνπ 24ώξνπ. 

Μονάδερ 4 

Γ2.  Πνηα είλαη ε κέζε ειηθία ησλ βξεθώλ.     Μονάδερ 4 

 

Γ3.  Πνηνο είλαη ν κεγαιύηεξνο αξηζκόο γεπκάησλ πνπ θαηαγξάθεθε ζηελ 

έξεπλα.            Μονάδερ 4 

 

Γ4.  Πόζα από ηα βξέθε θξνληίδνληαη από ηνπο γνλείο ηνπο, πόζα από ζπγγελείο 

θαη πόζα από άιινπο.         Μονάδερ 4 

 

Γ5.  Πνην βξέθνο έρεη ηνλ κέγηζην αξηζκό σξώλ ύπλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

24σξνπ.            Μονάδερ 4 

 

εμείωζε : Να γίλεηαη έιεγρνο νξζήο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ, όπνπ απαηηείηαη. 

 

 

ΘΔΜΑ 4
ο 

Να γίλεη πξόγξακκα ην νπνίν: 

Γ1.  Θα δηαβάδεη επαλαιεπηηθά νλνκαηεπώλπκα καζεηώλ Σερλνινγηθήο 

Καηεύζπλζεο ηεο Γ΄ Λπθείνπ κέρξη λα εηζαρζεί σο όλνκα ην θελό.   

            Μονάδερ 3                                                                                                                               

Γ2.  Γηα θάζε καζεηή ζα δηαβάδεη από ην πιεθηξνιόγην ηνλ αξηζκό ηνλ 

καζεκάησλ ζηα νπνία δίλεη εμεηάζεηο ( 5 ή 6 κε ην ΑΟΘ ή ηε ΒΙΟΛΟΓΙΑ)θαη 

γηα θάζε έλα κάζεκα ζα δηαβάδεη ην όλνκά ηνπ («ΔΚΘΔΗ», 

«ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ» θιπ) θαη ηνλ βαζκό πνπ πήξε ν καζεηήο αληίζηνηρα ζηηο 

παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Έιεγρνο εγθπξόηεηαο απαηηείηαη ζηνλ αξηζκό ησλ 

καζεκάησλ ώζηε απηά λα είλαη 5 ή 6.              Μονάδερ 3 

 

Γ3.  Θα ππνινγίδεη ην Μέζν Όξν ηνπ θάζε καζεηή ζε ΟΛΑ ηα καζήκαηα θαη ζα 

ηνλ εκθαλίδεη κεηά από ην όλνκά ηνπ. Π.ρ. «Μεξεληίηεο Νίθνο 13.6» 



ΑΡΥΗ 7Η ΔΛΙ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 7Η ΔΛΙ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

πξνζζέηνληαο ζην ηέινο θαη ηε ιέμε «ΔΠΙΣΤΥΧΝ» αλ ν Μέζνο όξνο ηνπ 

καζεηή ήηαλ πάλσ από 9.5 ή ηε ιέμε «ΑΠΟΣΤΥΧΝ» ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε. 

Μονάδερ 4 

Γ4.  Θα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη ην κέζν όξν ησλ βαζκνινγηώλ από όινπο 

γεληθά ηνπο καζεηέο, ζην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο.     Μονάδερ 3                                                                       

Γ5.  Θα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη, πνηνο καζεηήο είρε ηνλ κεγαιύηεξν βαζκό 

ζην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο.       Μονάδερ 3 

Γ6. Θα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη ην πνζνζηό ησλ αξηζηνύρσλ ζην ζύλνιν 

ησλ επηηπρόλησλ. Αξηζηνύρνη ζεσξνύληαη όζνη έγξαςαλ ζε θάζε κάζεκα πάλσ 

από 9.5 θαη ζην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο πάλσ από 18.  Μονάδερ 4 

 

Ο∆ΖΓΗΔ (για ηοςρ εξεηαδόµενοςρ) 

1.  ην ηεηξάδην λα γξάςεηε  µόλν ηα πξνθαηαξθηηθά  (εµεξνµελία, 

 θαηεύζπλζε,  εμεηαδόµελν  µάζεµα).  Σα ζέµαηα λα  µελ ηα αληηγξάςεηε 

 ζην ηεηξάδην. Σα ζρήµαηα πνπ ζα ρξεζηµνπνηήζεηε ζην ηεηξάδην µπνξνύλ 

 λα γίλνπλ θαη µε µνιύβη. 

2.  Να γξάςεηε ην νλνµαηεπώλπµό ζαο ζην πάλσ  µέξνο ησλ 

 θσηναληηγξάθσλ αµέζσο  µόιηο ζαο παξαδνζνύλ.  Καµηά άιιε ζεµείσζε 

 δελ επηηξέπεηαη λα γξάςεηε. 

 Καηά ηελ απνρώξεζή ζαο λα παξαδώζεηε  µαδί  µε ην ηεηξάδην θαη ηα 

 θσηναληίγξαθα, ηα νπνία θαη ζα θαηαζηξαθνύλ µεηά ην πέξαο ηεο 

 εμέηαζεο. 

3.  Να απαληήζεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ζε όια ηα ζέµαηα. 

4.  Κάζε ιύζε επηζηεµνληθά ηεθµεξησµέλε είλαη απνδεθηή. 

5.  ∆ηάξθεηα εμέηαζεο:  Σξεηο (3)  ώξεο  µεηά ηε δηαλνµή ησλ 

 θσηναληηγξάθσλ. 

6.  Υξόλνο δπλαηήο απνρώξεζεο :  Μηάµηζε (1 1/2)  ώξα  µεηά ηε  

 δηαλνµή ησλ θσηναληηγξάθσλ. 

KΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ 

 

ΣΔΛΟ ΜΖΝΤΜΑΣΟ 


