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ΘΕΜΑ 1ο

Α. Δίνεται η παρακάτω ακολουθία εντολών αλγορίθμου:
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ  Θέμα1
ΔΕΔΟΜΕΝΑ // Ν //
Σ  0
π  0
ΓΙΑ ι ΑΠΟ -10 ΜΕΧΡΙ Ν

ΔΙΑΒΑΣΕ  α, β
Σ  Σ + α+ β
π  π +1

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Αποτ  Σ / π
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  // Αποτ //
ΤΕΛΟΣ  Θέμα1
Να χαρακτηρίσετε αν κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις είναι 
σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ).
1. Οι εντολές του βρόχου θα εκτελεστούν τουλάχιστον μία φορά σε 

κάθε περίπτωση.
2. Μπορεί να υλοποιηθεί ισοδύναμος αλγόριθμος με τη χρήση της 

εντολής επανάληψης  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ … ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ 
αντί της ΓΙΑ χωρίς την προσθήκη επιπλέον εντολών. 

3. Υπάρχει ένα αλγοριθμικό κριτήριο που δεν πληρείται στις εντολές 
αυτές.

4. Ο παραπάνω αλγόριθμος υπολογίζει το μέσο όρο των αριθμών που 
διαβάζει.

5. Η τιμή του Ν δηλώνει το πλήθος των αριθμών που εισάγονται με την 
εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ

(Μονάδες  5)

Β. Δίνεται το παρακάτω τμήμα δηλώσεων ενός προγράμματος σε 



«ΓΛΩΣΣΑ»:
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Π[10] , c
ΛΟΓΙΚΕΣ: ΒΡΕΘΗΚΕ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i ,j, θέση

Να μετατρέψετε τις ενέργειες που δίνονται παρακάτω σε εντολές 
της «ΓΛΩΣΣΑΣ» .
1. Αύξησε το 3ο στοιχείο του πίνακα κατά 30% .
2. Μείωσε το τελευταίο στοιχείο του πίνακα κατά το ήμισυ.
3.  Εκχώρησε στη μεταβλητή ΒΡΕΘΗΚΕ την τιμή ΑΛΗΘΗΣ αν το 6ο 
στοιχείο του
    πίνακα είναι θετικός αριθμός αλλιώς την τιμή ΨΕΥΔΗΣ. (μπορείτε να 
το κάνετε μόνο με μια εντολή εκχώρησης;)
4. Εκχώρησε στη λογική μεταβλητή ΒΡΕΘΗΚΕ τιμή διαφορετική από 
αυτή που έχει.
5. Εκχώρησε στη μεταβλητή i το ακέραιο μέρος του 2ου στοιχείου του 
πίνακα.
6. Εμφάνισε τις 5 τελευταίες θέσεις του πίνακα  Π.
                                                                                                              

              (Μονάδες  10)

Γ. Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας καθένα από τα παρακάτω 
τμήματα αλγορίθμου, χρησιμοποιώντας μόνο μία δομή 
επανάληψης Για ... Από .... Μέχρι και χωρίς τη χρήση δομής 
επιλογής.                                                                                                                        

 
                                               (Μονάδες  5)

Δ.
1. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του δομημένου 

προγραμματισμού;
2. Ποια είναι τα μειονεκτήματα των πινάκων; Πότε πρέπει να 

χρησιμοποιούνται;
3. Ποιοι είναι οι κανόνες εμφώλευσης στη δομή επανάληψης;

  (Μονάδες  14)



Ε.  Να μετατραπεί ο παρακάτω αλγόριθμος στις άλλες δύο 
επαναληπτικές δομές 

c ← 0
Για i από 100 μέχρι 50 με_βήμα -2 

      c ← c + 2
        Εμφάνισε c

        Τέλος_επανάληψης
       (Μονάδες 6)

  

ΘΕΜΑ 2ο 
Α. Δίνεται πίνακας Α[Ν,Μ], να γραφεί αλγόριθμος όπου θα 
εμφανίσετε το μέσο όρο κάθε στήλης του πίνακα.    (Μονάδες 4)

Β. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:
Χ ←  3

Υ ←  4

Ζ ←  2

Για Ι από 2 μέχρι 6 με_βήμα 2

Αν Ι <= 4 τότε

Όσο Υ <= 6 επανάλαβε

Υ ←  Υ + 2

Χ ←  Χ + 1

Αν Χ > 6 τότε

Εκτύπωσε Χ, Υ

Τέλος_αν



Χ ←  Χ + 2

Τέλος_επανάληψης

Τέλος_αν

Υ ←  Υ – 2

Τέλος_επανάληψης

Α. Ποιες είναι οι τιμές των μεταβλητών Χ, Υ και Ζ που θα 
εκτυπωθούν κατά την εκτέλεση του παραπάνω τμήματος 
αλγορίθμου;                                                                      (Μονάδες 8)

Β. Να γίνει το διάγραμμα ροής που αντιστοιχεί στο παραπάνω τμήμα 
αλγορίθμου.                                                                       (Μονάδες 8)

Γ. Να σημειώσετε  για τον παραπάνω κώδικα ποια στοιχεία είναι:
 1. μεταβλητές (και τι τύπου δεδομένων )
 2. σταθερές  (και τι τύπου δεδομένων )
 3. τελεστές  (και τι είδους)
 4. εκφράσεις (και τι είδους)

(Μονάδες 4)

ΘΕΜΑ 3ο 

Στην εξέταση  ενός μαθήματος συμμετείχαν 90 φοιτητές, όπου όλοι 
είχαν διαφορετικά επώνυμα. Η βαθμολογία κάθε ατόμου  προκύπτει 
από το 65% του γραπτού  και το 35% του προφορικού βαθμού( και οι 
δύο πρέπει να είναι [0-100]).

Να αναπτυχθεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

1.Να καταχωρεί τα επώνυμα των φοιτητών σε κατάλληλο πίνακα.
(Μονάδες 2)



2.Να διαβάζει τον γραπτό και τον προφορικό βαθμό κάθε φοιτητή 
στο μάθημα.
 Να καταχωρεί  σε μονοδιάστατο πίνακα την τελική βαθμολογία κάθε 
φοιτητή.

(Μονάδες  3 )

3.Να εμφανίζει τον υποψήφιο με την μέγιστη βαθμολογία. (είναι 
μοναδικός)      (Μονάδες 4)

4.Να εμφανίζει το πλήθος των υποψηφίων που συγκέντρωσαν 
βαθμολογία άνω του γενικού μέσου όρου.

(Μονάδες 5)
5. Να διαβάζει το επώνυμο ενός φοιτητή και να εμφανίζει την τελική 
του βαθμολογία.

(Μονάδες 6)

ΘΕΜΑ 4ο 

Δημόσιος οργανισμός διαθέτει ένα συγκεκριμένο ποσό για την επιδότηση 
επενδυτικών έργων. Η επιδότηση γίνεται κατόπιν αξιολόγησης και αφορά 
δύο συγκεκριμένες  κατηγορίες έργων με βάση τον προϋπολογισμό τους. 
Οι κατηγορίες και τα αντίστοιχα ποσοστά επιδότησης επί του 
προϋπολογισμού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Κατηγορία έργου Προϋπολογισμός 
έργου σε ευρώ 

Ποσοστό 
Επιδότησης 

Μικρή 200.000 – 299.999 60% 
Μεγάλη 300.000 – 399.999 70% 



Η εκταμίευση των επιδοτήσεων των αξιολογηθέντων έργων γίνεται 
με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους. Μετά από κάθε 
εκταμίευση μειώνεται το ποσό που διαθέτει ο οργανισμός. 
Να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο: 

1. Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων.
(Μονάδες 2)

2. Να διαβάζει το ποσό που διαθέτει ο οργανισμός για το 
πρόγραμμα επενδύσεων συνολικά, ελέγχοντας ότι το ποσό 
είναι μεγαλύτερο από 5.000.000 ευρώ. 

(Μονάδες 2)
3. Να διαβάζει το όνομα κάθε έργου. Η σειρά ανάγνωσης είναι 

η σειρά υποβολής των έργων. Η επαναληπτική διαδικασία να 
τερματίζεται, όταν αντί για όνομα έργου δοθεί η λέξη 
«ΤΕΛΟΣ», ή όταν το διαθέσιμο ποσό έχει μειωθεί τόσο, ώστε 
να μην είναι δυνατή η επιδότηση ούτε ενός έργου μικρής 
κατηγορίας. Για κάθε έργο, αφού διαβάσει το όνομά του, να 
διαβάζει και τον προϋπολογισμό του (δεν απαιτείται έλεγχος 
εγκυρότητας του προϋπολογισμού). 

(Μονάδες 5) 
4.  Για κάθε έργο να ελέγχει αν το διαθέσιμο ποσό καλύπτει την 

επιδότηση, και μόνον τότε να γίνεται η εκταμίευση του 
ποσού. Στη συνέχεια, να εμφανίζει το όνομα του έργου και το 
ποσό της επιδότησης που δόθηκε. 

(Μονάδες 5) 

5.   Να εμφανίζει το πλήθος των έργων που επιδοτήθηκαν από κάθε 
κατηγορία καθώς και τη συνολική επιδότηση που δόθηκε σε κάθε 
κατηγορία. 

(Μονάδες 4) 
6. Μετά το τέλος της επαναληπτικής διαδικασίας να εμφανίζει 

το ποσό που δεν έχει διατεθεί, μόνο αν είναι μεγαλύτερο του 
μηδενός. 

    (Μονάδες 2)



ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!


