
ΑΡΥΗ 1Η ΔΛΙ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 1Η ΔΛΙ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
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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 δεδνκέλα πνπ απνζεθεύνληαη ζην καγλεηηθό δίζθν ράλνληαη αλ δηαθνπεί ε ειεθηξηθή 

παξνρή. 

2. Η ηαμηλόκεζε ηεο θπζαιίδαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πίλαθα κε ηύπν δεδνκέλσλ 

ραξαθηήξα. 

3. Η αλαπαξάζηαζε ελόο αιγνξίζκνπ κε ειεύζεξν θείκελν κπνξεί λα παξαβηάζεη ην 

θξηηήξην ηεο θαζνξηζηηθόηεηαο. 

4. Η εηζαγσγή θαη ε δηαγξαθή θόκβσλ ζε πίλαθα απνηεινύλ δύν από ηηο βαζηθέο 

επεμεξγαζίεο πηλάθσλ. 

5.  Έλαο αιγόξηζκνο κπνξεί λα έρεη θακία, κία ή πεξηζζόηεξεο ηηκέο δεδνκέλσλ.  

            Μονάδερ 10 

 

 

B. (i) Να γξάςεηε ηνλ νξηζκό ησλ ηειεζηώλ θαη ησλ ηειεζηέσλ. ε πνηεο θαηεγνξίεο 

 δηαθξίλνληαη νη πξώηνη;        Μονάδερ 6 

     (ii) Να γξάςεηε νλνκαζηηθά ηηο ζθνπηέο από ηηο νπνίεο κειεηάεη ε Πιεξνθνξηθή ηα  

 δεδνκέλα;          Μονάδερ 4 



ΑΡΥΗ 2Η ΔΛΙ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 2Η ΔΛΙ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

Γ.  Να ζπκπιεξώζεηε ην παξαθάησ θελό ζηε ηκήκα Β , έηζη ώζηε ε κεηαβιεηή θ λα ιάβεη 

ηελ ίδηα ηηκή κε απηή ηεο δνκήο επηινγήο  ηνπ ηκήκαηνο Α. 

 

Σμήμα Α Σμήμα Β 

Γηάβαζε ι 

Αλ ι<0 θαη ι>10 ηόηε 

 θθ+ι 

Αιιηώο  

      Αλ ι>90 ή ι< 100 

 θθ-ι    

      Αιιηώο 

            θθ*ι 

      Σέινο_αλ 

                     Σέινο_αλ  

 

 

θ_____ 

            Μονάδερ 4 

 

Γ.  Γίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ : 

 

πι ← 0 

i ← 2 

Αξρή_επαλάιεςεο 

     flag ← Αιεζήο 

     Γηάβαζε  ρ, ς 

     Γηα j από 5 κέρξη i κε_βήκα -1 

         Αλ ρ > ς ηόηε 

              tmp ← ρ 

              ρ ← ς 

              ς ←tmp 

              πι ←πι + 1 

              flag ← Φεπδήο 

          Σέινο_αλ  

     Σέινο_επαλάιεςεο 

     i ←i +1 

Μέρξηο_όηνπ i > 5 ή flag = Αιεζήο 

 

Να γίλεη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα ξνήο ηνπ παξαθάησ αιγνξίζκνπ.    

            Μονάδερ 10



ΑΡΥΗ 3Η ΔΛΙ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 3Η ΔΛΙ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

Δ.   Ο αιγόξηζκνο ηεο θπζαιίδαο όπσο 

παξνπζηάδεηαη ζην ζρνιηθό βηβιίν έρεη ην 

κεηνλέθηεκα όηη δελ είλαη αξθεηά 

«έμππλνο», ώζηε λα δηαπηζηώλεη ζηελ αξρή 

ή ζην κέζν ηεο δηαδηθαζίαο αλ ν πίλαθαο 

είλαη ήδε ηαμηλνκεκέλνο. Να 

ζπκπιεξώζεηε ηε δηπιαλή θσδηθνπνίεζε ε 

νπνία κε ηε ρξήζε βνεζεηηθήο κεηαβιεηήο, 

ειέγρεη ζην ηέινο θάζε επαλάιεςεο ηνπ 

εμσηεξηθνύ βξόρνπ (Γηα i από 2 κέρξη n) αλ 

γηα ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηνπ i έγηλαλ 

αληηκεηαζέζεηο ζηνηρείσλ, νπόηε θαη 

ζπλερίδεη ηε δηαδηθαζία, ελώ ζε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηελ ηεξκαηίδεη. 

Αιγόξηζκνο Έμππλε_Φπζαιίδα 

  Γεδνκέλα // Ν, table // 

  i  2 

  Αξρή_επαλάιεςεο 

    έγηλε  ςεπδήο 

    Γηα ___ από ___ κέρξη i κε_βήκα –1 

       ! αύμνπζα ηαμηλόκεζε 

       Αλ table[j – 1] > table[j] ηόηε 

          Αληηκεηάζεζε table[j – 1], table[j] 

          ____________ 

       Σέινο_αλ 

    Σέινο_επαλάιεςεο 

    _______________ 

  Μέρξηο_όηνπ (__________) ή 

(_________) 

  Απνηειέζκαηα // table // 

Σέινο Έμππλε_Φπζαιίδα 

            Μονάδερ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΡΥΗ 4Η ΔΛΙ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 4Η ΔΛΙ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

ΘΔΜΑ 2
ο 

 

 

Β1.  Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο ηνπο αξηζκνύο 1 – 8 θαη δίπια ηνλ αληίζηνηρν ηειεζηή / 

ηειεζηέν πνπ ιείπεη από ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ ή ηελ ηηκή πνπ ιείπεη από ην 

αληίζηνηρν θειί ηνπ πίλαθα ηηκώλ , ώζηε ν πίλαθαο ηηκώλ λα ηαπηίδεηαη κε ην απνηέιεζκα 

ηνπ αιγνξίζκνπ. 

εκείσζε: ηα 1-6 λα κε ρξεζηκνπνηήζεηε ζύλζεηεο εθθξάζεηο ή ζηαζεξέο. 

 

 

Α2 

Β4 

Αλ Β>2 ηόηε 

 ΓΑ…(1)…Β – 1  

 Αλ  Γ …(2)...7 ηόηε 

  ΓΓ-2 

 Αιιηώο  

  ΓΓ - ….(3)…… 

 Σέινο_αλ  

 ΑΑ+ …(4)… 

 Β…(5)… mod 2 

 Aλ Β+2*Γ>8 ηόηε 

  ΓΓ-Β+Α 

 Αιιηώο 

  ΓΑ+Β+Γ 

 Σέινο_αλ 

 ΔΑ+Γ …(6)… 2 div 4 

 EE-2 

Σέινο_αλ 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

Α Β Γ Γ Δ 

2     

 4    

  7   

  3   

4     

 1    

   …(7)…  

    …(8)… 

    18 

      

     Μονάδερ 8



ΑΡΥΗ 5Η ΔΛΙ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 5Η ΔΛΙ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

Β2.  πκπιεξώζεηε ηα θελά, έηζη ώζηε ζε ηαμηλνκεκέλν  ζε αύμνπζα ζεηξά πίλαθα Α[1000], 

λα πινπνηείηαη ε ιεηηνπξγία ηεο δπαδηθήο αλαδήηεζεο (ζηα θελά κπνξείηε λα ζπκπιεξώζεηε 

όρη αλαγθαζηηθά κία ηηκή, αιιά όπνηεο θαη όζεο ηηκέο, ζπλζήθεο, εθθξάζεηο, εληνιέο 

επηζπκείηε ώζηε λα πινπνηείηαη ην απνηέιεζκα)  

 

 

ΈιεγρνοΦεπδήο 

Α ____ 

Σ ____ 

Θεζε ____ 

 Γιάβαζε Key 

 Απσή_επανάλετερ 

  Μέζνο  __________  

   Αν Α[Μέζνο]>key ηόηε 

   _____   ______ 

  Αλλιώρ_αν Α[Μέζνο]<key ηόηε  

   _____   _____ 

  Αλλιώρ  

   ______ Αιεζήο 

   Θέζε____ 

  Σέλορ_αν 

 Μέσπιρ_όηος _______  ή  ______ 

            Μονάδερ 12 

 

 

ΘΔΜΑ 3
ο
 

 

Οη δεκνηηθέο εθινγέο ζηελ Διιάδα έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί γηα ηελ Κπξηαθή 26 Μαΐνπ 

2019. ην Γήκν Ηξαθιείνπ, ππάξρνπλ 200 εθινγηθά ηκήκαηα γηα ηα νπνία απνζεθεύνπκε 

ηνλ αξηζκό ησλ εγγεγξακκέλσλ ςεθνθόξσλ ηνπ θαζελόο ζε πίλαθα ΦΗΦ[200] (γηα 

παξάδεηγκα αλ ΦΗΦ[1] = 300 ζεκαίλεη πσο ην πξώην εθινγηθό ηκήκα εμππεξεηεί 300 

ςεθνθόξνπο) θαη 10 ππνςήθηνη δήκαξρνη, ηα νλόκαηα ησλ νπνίσλ απνζεθεύνληαη ζε 

πίλαθα ΟΝ[10].  

Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα ην νπνίν ζα βνεζάεη ηνλ Γήκν Ηξαθιείνπ γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο 

ςεθνθνξίαο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Γεκάξρνπ σο εμήο: 



ΑΡΥΗ 6Η ΔΛΙ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 6Η ΔΛΙ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

Γ1. Θα πεξηιακβάλεη ηκήκα δήισζεο κεηαβιεηώλ.         Μονάδερ 1 

Γ2. Θα δηαβάδεη ηνπο πίλαθεο ΦΗΦ[200] θαη ΟΝ[10] (δελ απαηηείηαη θάπνηνο έιεγρνο 

δεδνκέλσλ).                                                                                                             Μονάδερ 1 

Γ3. Γηα θάζε έλα εθινγηθό ηκήκα ζα εθηειεί ηα αθόινπζα:                                  

i. Θα δηαβάδεη γηα θάζε ςεθνθόξν πνπ πξνζέξρεηαη ην όλνκα ηνπ ππνςήθηνπ 

δεκάξρνπ πνπ επηζπκεί λα ςεθίζεη θαη ζα αλαλεώλεη θαηάιιεια ηελ ςεθνθνξία. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην όλνκα δελ είλαη έλα από ηα 10 πνπ ππάξρνπλ ζηνλ πίλαθα 

κε ηνπο ππνςήθηνπο δήκαξρνπο, ε ςήθνο ζεσξείηαη  άθπξε.                 Μονάδερ 5 

 

ii. ηελ ζπλέρεηα ζα ξσηάεη ηνλ ρξήζηε αλ ππάξρεη λένο ςεθνθόξνο θαη ζα δηαβάδεη 

ηελ απάληεζε ηνπ. Η επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο ζα νινθιεξσζεί 

όηαλ δνζεί σο απάληεζε ην ‘όρη’ ή όηαλ ςεθίζνπλ όινη νη εγγεγξακκέλνη 

ςεθνθόξνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθινγηθνύ ηκήκαηνο.                            Μονάδερ 3 

 

Γ4. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ςεθνθνξίαο ζε όια ηα εθινγηθά ηκήκαηα, ζα ειέγρεη ην 

απνηέιεζκα σο εμήο: ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ππνςήθηνο δήκαξρνο πνπ 

ζπγθέληξσζε ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο είρε πνζνζηό κεγαιύηεξν από 50% ησλ ζπλνιηθώλ 

ςήθσλ πνπ δόζεθαλ  ζπλνιηθά, ζα εκθαλίδεη ην κήλπκα «Τπάξρεη ληθεηήο» θαη ζα 

εκθαλίδεη ην όλνκα ηνπ, δηαθνξεηηθά ζα εκθαλίδεη κήλπκα «Θα ππάξμεη δεύηεξνο γύξνο». 

                  Μονάδερ 5 

Γ5. Θα εκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ εθινγηθώλ ηκεκάησλ κε ηνλ δεύηεξν κεγαιύηεξν αξηζκό 

άθπξσλ ςεθνδειηίσλ – ππνζέζηε ππάξρνπλ δπν ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθνί αξηζκνί άθπξσλ 

ςεθνδειηίσλ.                Μονάδερ 5 

 

ΘΔΜΑ 4
ο
 

 

Έλα από πην γλσζηά αζιήκαηα είλαη ην πέληαζιν, ζην νπνίν νη αζιεηέο ηελ ίδηα εκέξα 

ζπκκεηέρνπλ ζε 5 δηαθνξεηηθά αγσλίζκαηα: ην Α, ην Β, ην Γ, ην Γ θαη ην Δ. ε θάζε 

αγώληζκα νη αζιεηέο βαζκνινγνύληαη κε κία ηηκή από ην 1 κέρξη ην 10 θαη ηειηθή επίδνζε 

θάζε αζιεηή είλαη ν κέζνο όξνο ηεο κεγαιύηεξεο θαη ηεο κηθξόηεξεο βαζκνινγίαο πνπ 

πέηπραλ κεηαμύ ησλ 5 αγσληζκάησλ. Οη αζιεηέο κε ηηο 3 κεγαιύηεξεο ηειηθέο βαζκνινγίεο 

ιακβάλνπλ κεηάιιην, ελώ νη 4 επόκελνη αζιεηέο κε ηηο κεγαιύηεξεο ηειηθέο βαζκνινγίεο 

ιακβάλνπλ ηηκεηηθή δηάθξηζε. Σέινο, ζηνπο θεηηλνύο αγώλεο ζπκκεηέρνπλ 30 αζιεηέο.  

Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα ζε ΓΛΧΑ ην νπνίν: 



ΑΡΥΗ 7Η ΔΛΙ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 7Η ΔΛΙ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

Γ1.  Θα πεξηιακβάλεη θαηάιιειν ηκήκα δειώζεσλ κεηαβιεηώλ.   Μονάδερ 1 

 

Γ2.  Θα θαηαρσξίδεη ζηνλ πίλαθα ΑΓ[5] ηα αγσλίζκαηα κε ηελ ζεηξά πνπ δίλνληαη 

παξαπάλσ (ζηελ πξώηε ζέζε ην Α, ζηελ δεύηεξε ην Β, θηι).    Μονάδερ 1 

 

Γ3.  Θα δηαβάδεη γηα θάζε έλα αζιεηή ην όλνκά ηνπ θαη ηελ βαζκνινγία πνπ πέηπρε ζε θάζε 

αγώληζκα (κε έιεγρν εγθπξόηεηαο δεδνκέλσλ)  ζε θαηάιιεινπο πίλαθεο.    

            Μονάδερ 2 

 

Γ4.  Θα εκθαλίδεη ηα νλόκαηα θαη ην πιήζνο ησλ αγσληζκάησλ όπνπ θαλέλαο αζιεηήο δελ 

πέηπρε βαζκνινγία ίζε κε 10.         Μονάδερ 4 

 

Γ5.  Θα εκθαλίδεη γηα θάζε αζιεηή, ην όλνκα ηνπ αγσλίζκαηνο ζην νπνίν μεπέξαζε ηελ 

ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ 15 κνλάδσλ. Αλ ν αζιεηήο δελ ζπκπιήξσζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

κνλάδεο λα εκθαλίδεηαη ην κήλπκα «ν ζηόρνο ησλ 15 κνλάδσλ δελ επηηεύρζεθε».  

            Μονάδερ 5 

 

Γ6.  Θα εκθαλίδεη ηα νλόκαηα ησλ αζιεηώλ πνπ ζα ιάβνπλ κεηάιιην θαη ηα νλόκαηα ησλ 

αζιεηώλ πνπ ζα ιάβνπλ ηηκεηηθή δηάθξηζε – ππνζέζηε πσο δελ ππάξρνπλ ηζνβαζκίεο κεηαμύ 

ησλ αζιεηώλ.          Μονάδερ 7 

 
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 


