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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.  Όιεο νη δνκέο δεδνκέλσλ κπνξνύλ λα πινπνηήζνπλ όιεο ηηο βαζηθέο πξάμεηο  

2.  Σν βήκα ζηελ εληνιή Γηα … από … κέρξη, πξέπεη λα είλαη πάληα αθέξαηνο 

αξηζκόο. 

 

 3.  Σα ζηνηρεία ελόο πίλαθα δελ θαηαιακβάλνπλ δηαδνρηθέο ζέζεηο ζηε κλήκε ηνπ 

 ππνινγηζηή   

 4.  Αλ ζε έλαλ αθέξαην αξηζκό εθαξκνζηεί νιίζζεζε πξνο ηα δεμηά θαη  ζηνλ 

 αξηζκό πνπ πξνθύςεη εθαξκνζηεί νιίζζεζε πξνο ηα αξηζηεξά, ηόηε ν  ηειηθόο αξηζκόο 

 ζα είλαη πάληα ίζνο κε ηνλ αξρηθό. 

 5.  Η αληηγξαθή θόκβσλ ζε πίλαθα απνηεινύλ δύν από ηηο βαζηθέο επεμεξγαζίεο 

 πηλάθσλ.            

            Μονάδες  10 

B. Να απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο :  

 

1. Ση νλνκάδνπκε πίλαθα; Να γξάςεηε ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. 

2.  Από πνηεο ζθνπηέο κειεηάεη ε Πιεξνθνξηθή ηα δεδνκέλα(νλνκαζηηθά); 

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

            Μονάδες 15 

 

Γ. ∆ίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα κνλνδηάζηαην πίλαθα 

Α[20]. Ο πίλαθαο πεξηέρεη άξηηνπο θαη πεξηηηνύο ζεηηθνύο αθεξαίνπο, ζε ηπραίεο ζέζεηο. Σν 
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ηκήκα αιγνξίζκνπ δεκηνπξγεί έλα λέν πίλαθα Β[20] ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ πξώηα νη άξηηνη 

θαη κεηά αθνινπζνύλ νη πεξηηηνί. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αιγόξηζκν 

ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά:  

 Κ ← 0 

Γηα i από ............ κέρξη ............ 

Αλ Α[i] mod 2 = 0 ηόηε 

Κ ← ............ 

Β[............] ← A[i] 

Σέινο_αλ 

Σέινο_επαλάιεςεο 

Γηα i από ............ κέρξη ............ 

Αλ Α[i] mod 2 = ............ ηόηε 

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

Β[............] ← A[............] 

Σέινο_αλ 

Σέινο_επαλάιεςεο        Μονάδες 5 

 

Γ. 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.   

            Μονάδες 4
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Δ.  Η παξαθάησ αθνινπζία  εληνιώλ είλαη ηκήκα αιγνξίζκνπ; Αλ όρη ηόηε πνηα θξηηήξηα 

παξαβηάδεη; Να θάλεηε ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο έηζη ώζηε λα κεηαηξαπεί ζε 

αιγόξηζκν.  

  α ←102 

  Όζο α <> 2 επανάλαβε  

         α ← α – 3  

         Δκηύπωζε  α  

         ξ ← 1 / α 

  Σέλος_επανάληψης     Μονάδες 6 

 

ΘΔΜΑ 2
ο         

Β1.  Γίλεηαη ν αθόινπζνο πίλαθαο αθεξαίσλ Α κε ηηο εμήο ηηκέο : 

3 1 6 15 12 

Καη ην αθόινπζν ηκήκα αιγνξίζκνπ: 

 θ ← 0 

 Αξρή_επαλάιεςεο 

flag ← Φεπδήο 

 Γηα i από 1 κέρξη 4 

  Αλ Α[ i ] > A[ i+1 ] ηόηε  

   πξνζ ← Α[ i ] 

   Α[ i ] ← A[ i+1 ] 

   A[ i+1 ] ← πξνο 

   flag ←Αιεζήο 

    θ ← θ + 1 

   Σέινο_αλ 

  Σέινο_επαλάιεςεο 

 Μέρξηο_όηνπ flag = Φεπδήο 

 

i) Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα πνπ ζα πξνθύςνπλ κεηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ ηκήκαηνο αιγνξίζκνπ.    Μονάδες 8 

 

ii) Ση εθθξάδεη ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο θ ;   Μονάδες 2 
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Β2. Να γξάςεηε ην παξαθάησ δηάγξακκα ξνήο ζε κνξθή ςεπδνθώδηθα. 

     Μονάδες 10 

             

        

ΘΔΜΑ 3ο 

Να γίλεη πξόγξακκα ην νπνίν: 

Γ1.  Θα δηαβάδεη επαλαιεπηηθά νλνκαηεπώλπκα καζεηώλ Σερλνινγηθήο Καηεύζπλζεο ηεο 

Γ΄ Λπθείνπ κέρξη λα εηζαρζεί σο όλνκα ην θελό.     Μονάδες 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.             Μονάδες 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» πξνζζέηνληαο ζην ηέινο 
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θαη ηε ιέμε «ΔΠΙΣΤΥΧΝ» αλ ν Μέζνο όξνο ηνπ καζεηή ήηαλ πάλσ από 9.5 ή ηε ιέμε 

«ΑΠΟΣΤΥΧΝ» ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε.      Μονάδες 4 

 

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

καζεηέο, ζην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο.        Μονάδες 3                                                                       

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

ηεο Πιεξνθνξηθήο.         Μονάδες 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.      Μονάδες 4 

 

ΘΔΜΑ 4
ο 

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 θάλνληαο έιεγρν 

δεδνκέλσλ γηα ηελ ειηθία θαη ηελ θξνληίδα ησλ βξεθώλ θαη ζα ηα θαηαρσξεί ζε 

αληίζηνηρνπο πίλαθεο.  

            Μονάδες 2 

ηε ζπλέρεηα ζα ππνινγίδεη θαη εκθαλίδεη : 

 

Γ1.  Πόζα κσξά θνηκνύληαη ηηο ιηγόηεξεο ώξεο ζηε δηάξθεηα ηνπ 24ώξνπ. Μονάδες 4 

 

Γ2.  Πνηα είλαη ε κέζε ειηθία ησλ βξεθώλ.      Μονάδες 2 

 

Γ3.  Πνην βξέθνο θάλεη ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκόο γεπκάησλ πνπ θαηαγξάθεθε ζηελ έξεπλα. 

            Μονάδες 4 

Γ4.  Πόζα βξέθε ππάξρνπλ ζε θάζε ειηθία (από 1 έσο 12 κήλεο) θαη πνηα έρεη ηα 

πεξηζζόηεξα;           Μονάδες 4 

Γ5.  ζα εκθαλίδεη κήλπκα ζρεηηθά κε ην αλ ππήξρε βξέθνο 1 κήλα πνπ λα κελ ην θξνληίδνπλ 

νη γνλείο.            Μονάδες 4 


