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Α1. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράμμα της κάθε πρότασης και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η 

πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. Ο μεταγλωττιστής έχει το πλεονέκτημα της άμεσης διόρθωσης και εκτέλεσης ενός 

προγράμματος. 

β. Τα bugs είναι σφάλματα που εμφανίζονται κατά την υλοποίηση ενός προγράμματος. 

γ. Υποχείλιση μπορεί να συμβεί, όταν εξάγουμε ένα στοιχείο από μία άδεια ουρά. 

δ. Η εκτέλεση της επανάληψης «Όσο … επανάλαβε» εξαρτάται από τη λογική συνθήκη που 

περιλαμβάνει. 

ε. Καθολικές μεταβλητές λέγονται οι μεταβλητές που έχουν περιορισμένη εμβέλεια. 

Μονάδες 10 

Α2. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

α. Τι καλείται εκσφαλμάτωση (debugment); Ποια λάθη συνήθως την αφορούν (μονάδες 3); 

β. Ποια τα πλεονεκτήματα των λιστών έναντι των πινάκων (μονάδες 4); 

γ. Τι ονομάζεται παράμετρος; Ποιες παράμετροι ονομάζονται τυπικές και ποιες 

πραγματικές (μονάδες 4); 

Μονάδες 11 

Α3. Να συμπληρώσετε το παρακάτω δυαδικό δέντρο αναζήτησης με τις τιμές: 5, 6, 7, 12, 13, 14. 

 
Μονάδες 12 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΘΕΜΑ Α 
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Α4. Να υλοποιήσετε στο τετράδιο σας υποπρόγραμμα, το οποίο θα δέχεται ως είσοδο έναν 

πίνακα αριθμών Π[100,100] και θα τον επιστρέφει, με ταξινομημένη σε αύξουσα σειρά την 

κύρια διαγώνιο του. 

Μονάδες 7 

 

Β1. Δίνεται η παρακάτω εκφώνηση για την ανάπτυξη ενός προγράμματος, η οποία 

ακολουθείται από τον αντίστοιχο κώδικα, όπως γράφτηκε από έναν μαθητή. «Να 

αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, που να διαβάζει από το πληκτρολόγιο τα μηνιαία 

έσοδα ενός καταστήματος για το πρώτο εξάμηνο και να τα καταχωρεί σε έναν πίνακα. Στη 

συνέχεια, για τους μήνες Φεβρουάριο έως Ιούνιο, να ελέγχει αν καθένας από αυτούς είχε 

περισσότερα έσοδα από τον ακριβώς προηγούμενο του μήνα και να εμφανίζει κατάλληλο 

μήνυμα που θα δηλώνει την ύπαρξη αύξησης. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΔΑ_ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΕΣΟΔΑ[6] 

  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i 

ΑΡΧΗ 

 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6 

  ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τα έσοδα του ’, i, ‘ου μήνα’ 

  ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΣΟΔΑ[i] 

 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6 

  ΑΝ ΕΣΟΔΑ[ i ] <= ΕΣΟΔΑ[ i + 1 ] TOTE 

   ΓΡΑΨΕ ‘Ο ’, i, ‘ος μήνας αύξηση’ 

  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ποια λάθη εντοπίζετε στο παραπάνω πρόγραμμα (μονάδες 3); Να αναφέρετε την κατηγορία 
τους (μονάδες 3) και να ξαναγράψετε στο τετράδιο σας το πρόγραμμα, με μια προτεινόμενη 
λύση που περιέχει διορθώσεις για τα προαναφερθέντα λάθη (μονάδες 3). 

Μονάδες 9 

Β2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος: 

 Α  10 

 ΔΙΑΒΑΣΕ Β 

 ΟΣΟ Α < 35 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

  Α  Α + 5 

  Γ  Α * Β / 2 

  ΓΡΑΨΕ Γ 

ΘΕΜΑ Β 

file:///C:/Users/PETROS/Desktop/www.eirmosedu.gr
file:///C:/Users/PETROS/Desktop/www.eirmosedu.gr


 

 
Σελίδα 3 

 

w
w

w
.e

ir
m

o
se

d
u

.g
r 

  ΔΙΑΒΑΣΕ Β 

 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

α. να ξαναγράψετε στο τετράδιο σας το παραπάνω τμήμα προγράμματος, κάνοντας χρήση 

της δομής «ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ», αντί της δομής «ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ» (μονάδες 6). 

β. Να σχεδιάσετε στο τετράδιο σας το διάγραμμα ροής του παραπάνω τμήματος (μονάδες 

5). 

Μονάδες 11 

 

Στο φετινό πρωτάθλημα της φόρμουλα 1 συμμετέχουν 20 οδηγοί. Ο αγώνας πραγματοποιείται 

την Κυριακή, ενώ την προηγούμενη ημέρα γίνονται οι προγραμματισμένες κατατακτήριες 

δοκιμές, που θα καθορίσουν και τη θέση του κάθε οδηγού στην εκκίνηση του αγώνα. Όποιος 

οδηγός έχει κάνει στις δοκιμές τον καλύτερο (μικρότερο) χρόνο στην πίστα, ξεκινάει από την 

πρώτη θέση την ημέρα του αγώνα, αυτός που έχει κάνει το δεύτερο καλύτερο χρόνο ξεκινάει από 

τη 2η θέση κ.ο.κ. 

Οι κατατακτήριες δοκιμές χωρίζονται σε 3 διαφορετικά σκέλη αγώνων. Κάθε οδηγός μπορεί να 
πραγματοποιήσει όσα περάσματα επιθυμεί μέσα στην πίστα για όσο διαρκεί το κάθε σκέλος, με 
σκοπό να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερο χρόνο. Στο πρώτο σκέλος του αγώνα συμμετέχουν όλοι 
οι οδηγοί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που όταν ολοκληρωθεί, οι τελευταίοι 5 οδηγοί θα 
αποκλείονται από τα επόμενα σκέλη, ενώ θα λαμβάνουν τις θέσεις 16-20 για την εκκίνηση του 
αγώνα της επόμενης ημέρας, σύμφωνα με το χρόνο που έκαναν. Στο δεύτερο σκέλος 
συμμετέχουν οι υπόλοιποι 15 οδηγοί, οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση του σκέλους θα λαμβάνουν 
τις θέσεις 11-15 για την εκκίνηση της επόμενης ημέρας, σύμφωνα με το χρόνο που έκαναν στις 
δοκιμές. Οι τελευταίοι 10 οδηγοί θα συμμετέχουν στη συνέχεια στο τρίτο και τελευταίο σκέλος, 
από τους χρόνους των οποίων θα προκύψουν οι θέσεις εκκίνησης 1-10 για την επόμενη ημέρα. 

Να κατασκευάσετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο: 

Γ1α. Θα περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων (μονάδες 2). 

Γ1β. θα διαβάζει τα ονόματα των 20 οδηγών σε μονοδιάστατο πίνακα ΟΝ (μονάδες 1). 

Γ1γ. Θα αρχικοποιεί τον πίνακα ΧΡ[20], που αφορά τους καλύτερους χρόνους των οδηγών με την 

τιμή 1000 (μονάδες 1). 

Μονάδες 4 

Γ2. Για καθένα από τα 3 σκέλη των κατατακτήριων δοκιμών (μονάδες 1): 

α. Να διαβάζεται επαναληπτικά ο αριθμός ενός οδηγού που εξέρχεται από την πίστα, με 

έλεγχο εγκυρότητας ότι είναι από το 1 έως τον αριθμό που επιτρέπεται στο συγκεκριμένο 

σκέλος και ο χρόνος που πραγματοποίησε ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του, σε 

δευτερόλεπτα (μονάδες 2). 

β. Σε περίπτωση που ο χρόνος που έκανε ο συγκεκριμένος οδηγός είναι μικρότερος από 

αυτόν που είχε νωρίτερα, να ενημερώνεται ο πίνακας με τους χρόνους, εισάγοντας το νέο 

χρόνο του οδηγού στην αντίστοιχη θέση (μονάδες 2). 

ΘΕΜΑ Γ 
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γ. Η επαναληπτική διαδικασία θα ολοκληρώνεται όταν ως χρόνος κάποιου οδηγού θα 

εισάγεται η τιμή 0, η οποία και δεν πρέπει να εκχωρείται στον πίνακα χρόνου (μονάδες 2). 

δ. Να καλείται το υποπρόγραμμα ΤΑΞ που περιγράφεται στο ερώτημα Γ4, που θα ταξινομεί 

τους οδηγούς σύμφωνα με τους καλύτερους χρόνους, που έκαναν στο αντίστοιχο σκέλος 

που πραγματοποιείται. (Σημείωση: στο 1ο σκέλος λαμβάνουν μέρος 20 οδηγοί, στο 2ο 

σκέλος 15 και στο 3ο σκέλος οι 10 καλύτεροι οδηγοί) (μονάδες 3). 

Μονάδες 10 

Γ3. Να εμφανίζονται τα ονόματα των οδηγών ξεκινώντας από αυτόν που θα ξεκινήσει τον αγώνα 

της επόμενης μέρας από την 1η θέση εκκίνησης. 

Μονάδες 2 

Γ4. Να υλοποιηθεί το υποπρόγραμμα ΤΑΞ, που θα δέχεται ως είσοδο τους πίνακες ονομάτων 

και χρόνων και τον αριθμό των οδηγών που ισχύει για το κάθε σκέλος και θα τους ταξινομεί 

σύμφωνα με τον καλύτερο χρόνο. 

Μονάδες 4 

Παρατηρήσεις: 

1. Να θεωρήσετε ότι όλοι οι οδηγοί πραγματοποίησαν τουλάχιστον μία κούρσα δοκιμών σε 

κάθε σκέλος που λαμβάνουν μέρος. 

2. Το υποπρόγραμμα θα καλείται μία φορά για κάθε σκέλος, όταν αυτό τερματίζεται. 

 

Στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις, οι υποψήφιοι του πεδίου Οικονομίας και Πληροφορικής, 

έχουν να επιλέξουν από 170 πανεπιστημιακές σχολές, αυτές στις οποίες επιθυμούν να 

εισαχθούν. Για να εισαχθεί κάποιος σε μία σχολή θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει συνολικά 

μόρια τουλάχιστον ίσα με τη βάση εισαγωγής της συγκεκριμένης σχολής. Οι μαθητές εξετάζονται 

σε 4 μαθήματα (Έκθεση, Μαθηματικά, Πληροφορική, Οικονομία), για τα οποία κάθε σχολή έχει 

εκδώσει συντελεστές βαρύτητας (π.χ. 20% Έκθεση, 30% Μαθηματικά, 25% Πληροφορική, 25% 

Οικονομία). 

Να γραφεί πρόγραμμα σε «ΓΛΩΣΣΑ» που: 

Δ1α. Θα περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων (μονάδες 2). 

Δ1β. Θα διαβάζει τα ονόματα και τις βάσεις εισαγωγής των 170 πανεπιστημίων σε δύο 

μονοδιάστατους πίνακες και το συντελεστή βαρύτητας του καθενός από τα 4 πανελλαδικώς 

εξεταζόμενα μαθήματα (με τη σειρά που δόθηκαν παραπάνω) σε έναν δισδιάστατο πίνακα 

(μονάδες 3). 

Μονάδες 5 

Δ2. Θα διαβάζει για έναν μαθητή το ονοματεπώνυμο του και τους βαθμούς του στα 4 

μαθήματα (με τη σειρά που δόθηκαν παραπάνω) στα οποία εξετάστηκε. Ο μαθητής 

συμπληρώνει μηχανογραφικό δελτίο, στο οποίο δηλώνει τις σχολές στις οποίες επιθυμεί να 

εισαχθεί σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης του (μονάδες 1). 

ΘΕΜΑ Δ 
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α. Να διαβάζεται επαναληπτικά το όνομα κάθε σχολής σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης του 

στο συμπληρωμένο μηχανογραφικό, μέχρι να εισαχθεί σε κάποια από τις επιλογές του ή 

μέχρι να εισαχθεί ως όνομα σχολής η λέξη «ΤΕΛΟΣ» (μονάδες 2). 

β. Για κάθε μία από τις προτιμήσεις του, να καλείται το υποπρόγραμμα ΑΝΑΖ_ΑΕΙ που 

περιγράφεται στο ερώτημα Δ5, το οποίο θα επιστρέφει τη θέση της σχολής μέσα στον 

πίνακα (μονάδες 2). 

γ. Για τη συγκεκριμένη σχολή που αναζητήθηκε να υπολογίζονται τα συνολικά μόρια του 

μαθητή σύμφωνα με τους βαθμούς του, ως εξής: κάθε βαθμός του μαθητή 

πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή του μαθήματος που βρίσκεται στο 

δισδιάστατο πίνακα και υπολογίζεται το άθροισμα των 4 βαθμών που προκύπτουν. Έπειτα 

πολλαπλασιάζεται αυτό το άθροισμα με τον αριθμό 1000 για να προκύψουν τα συνολικά 

μόρια του μαθητή για τη σχολή (μονάδες 2). 

δ. Να εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα, μαζί με το όνομα του μαθητή και τα συνολικά του 

μόρια, για το αν εισάγεται στη σχολή. Αν δεν εισάγεται να συνεχίζει στην επόμενη 

προτίμηση του (μονάδες 1). 

Μονάδες 8 

Δ3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος μαθητής δεν εισάγεται σε καμία από τις σχολές επιλογής 

του, να εμφανίζεται στο τέλος το όνομα του μαθητή και το μήνυμα «Δεν εισάγεσαι σε 

κάποια σχολή». 

Μονάδες 2 

Δ4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το όνομα της σχολής, στην οποία συγκέντρωσε τα 

περισσότερα συνολικά μόρια. 

Μονάδες 2 

Δ5. Να υλοποιηθεί το υποπρόγραμμα ΑΝΑΖ_ΑΕΙ, το οποίο θα δέχεται το όνομα της σχολής 

προτίμησης του μαθητή και τον πίνακα με τα ονόματα των σχολών και θα αναζητά και θα 

επιστρέφει τη θέση στην οποία βρίσκεται αυτή η πανεπιστημιακή σχολή μέσα στον πίνακα. 

Μονάδες 3 

Παρατηρήσεις: 

1. Υποθέστε ότι τα ονόματα των σχολών εισάγονται σωστά και ότι δεν δίνεται λάθος όνομα. 

2. Οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων έχουν τη μορφή ποσοστού (π.χ. 25%). 

3. Θεωρείστε ότι η σχολή στην οποία συγκέντρωσε τα περισσότερα μόρια είναι μοναδική και 

ενδέχεται να είναι διαφορετική από αυτήν στην οποία ίσως εισαχθεί. 

 

 
Επιμέλεια Θεμάτων: Ζουλάμογλου Πέτρος 
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