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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. Είναι σύνηθες να χρησιμοποιούνται και οι 8 λειτουργίες επί των δομών δεδομένων σε 

μία δομή. 

β. Η εκσφαλμάτωση είναι μία διαδικασία ελέγχου, εντοπισμού και διόρθωσης των λογικών 

σφαλμάτων και των σφαλμάτων κατά την υλοποίηση. 

γ. Η παράμετρος είναι μία μεταβλητή που επιτρέπει το πέρασμα μίας τιμής από ένα τμήμα 

προγράμματος σε ένα άλλο. 

δ. Οι σταθερές είναι προκαθορισμένες τιμές που δεν μπορούν να μεταβληθούν κατά την 

εκτέλεση ενός προγράμματος και είναι πάντα αριθμητικού τύπου. 

ε. Για την απόδοση της διατύπωσης ενός προβλήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

οποιοδήποτε μέσο. 

Μονάδες 10 

Α2. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

α. Ποια είναι τα βήματα με τα οποία αποδίδεται η μέθοδος «Διαίρει και βασίλευε»; Πως 

ονομάζεται η προσέγγιση αυτής της τεχνικής; 

Μονάδες 5 

β. Πως ορίζονται οι τυπικές παράμετροι; Ποιοι κανόνες πρέπει να ακολουθούνται μεταξύ 

των παραμέτρων; 

Μονάδες 5 

Α3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος: 

Α <-  1 

Χ <-  0 

ΔΙΑΒΑΣΕ Τ 

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 Χ <- Χ + 1 

 Α <- Α * Χ  

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Α>=Τ 

ΓΡΑΨΕ Χ 

  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΘΕΜΑ Α 
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α. Ποια είναι η τιμή που θα εμφανίσει η εντολή εξόδου, αν ως είσοδος δοθεί η τιμή: 

i. 10000 ii. 100 iii. 10 

Μονάδες 3 

β. Ποια θα μπορούσε να ήταν η τιμή εισόδου, αν εμφανιζόταν το αποτέλεσμα 6 ως έξοδος; 

Μονάδες 4 

Α4. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος: 

Β <-  1 

ΑΠ <-  0 

ΑΑ <-  0 

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 ΑΝ Β MOD 2 = 1 ΤΟΤΕ 

   ΑΠ <-  ΑΠ + Β 

  ΑΛΛΙΩΣ 

   ΑΑ <-  ΑΑ + Β 

  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

 Β <-  Β + 3 

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Β = 40 

Να ξαναγράψετε το παραπάνω τμήμα προγράμματος κάνοντας χρήση της δομής ΓΙΑ … ΑΠΟ 

… ΜΕΧΡΙ, αντί της δομής ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ … ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ 

Μονάδες 5 

Α5. Το παρακάτω τμήμα προγράμματος και η διπλανή διαδικασία πραγματοποιούν την 

εισαγωγή στοιχείου σε μία ουρά 100 θέσεων, με χρήση ακέραιου μονοδιάστατου πίνακα με 

το όνομα ΟΥΡΑ. Να γράψετε στο τετράδιο σας τα γράμματα α έως η που αντιστοιχούν στα 

κενά και δίπλα τους ότι πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε η λειτουργία της εισαγωγής 

στοιχείου στην ουρά να είναι σωστή. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α5 

 … 

 ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε στοιχείο για εισαγωγή στην ουρά’ 

 ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 

 ΑΝ ……. (α) ΤΟΤΕ 

  ΓΡΑΨΕ ‘ Γεμάτη ουρά ’ 

 ΑΛΛΙΩΣ 

  ΚΑΛΕΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΟΥΡΑ, …… (β) , front, rear) 

 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

   … 

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΟΥΡΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΟ, F, R) 

 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΟΥΡΑ[100], ΣΤΟΙΧΕΙΟ, F, R 

ΑΡΧΗ 

 ΑΝ F = …… (γ) ΚΑΙ R = …… (δ) ΤΟΤΕ 

  F <-  1 

  R <-  1 

  …… (ε) <-  ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

 ΑΛΛΙΩΣ 

  …… (στ) <-  …… (ζ) + 1 

  …… (η) <-  ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Μονάδες 8 
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Β1. Το παρακάτω πρόγραμμα παρουσιάζει μία πιθανή λύση για την εκφώνηση: 

«Να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ κατά το οποίο θα δίνονται δύο αριθμοί που 

αντιστοιχούν σε έτος και μήνα αντίστοιχα και να υπολογίζονται και να εμφανίζονται οι 

ημέρες του αντίστοιχου μήνα για το έτος που δόθηκε. Οι ημέρες των μηνών Ιανουαρίου, 

Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Αυγούστου, Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου είναι 31, των μηνών 

Απριλίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου είναι 30, ενώ του Φεβρουαρίου είναι 29 για 

δίσεκτο έτος ή 28 για όλα τα υπόλοιπα έτη. Δίσεκτο έτος είναι το έτος που διαιρείται 

ακριβώς με τον αριθμό 4. Να γίνεται έλεγχος εγκυρότητας για τα δεδομένα εισόδου, ώστε 

το έτος να είναι τετραψήφιο και οι μήνες να είναι αριθμός από το 1 έως το 12. Η 

καταχώρηση δεδομένων να σταματάει όταν δοθεί η απάντηση ΟΧΙ στην ερώτηση “θέλετε 

να συνεχίσετε;”.» 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΕΣ 

 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΕΤ, Μ, ΗΜ 

ΑΡΧΗ 

 ΓΡΑΨΕ ‘Θέλετε να συνεχίσετε;’ 

 ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 ΟΣΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ <> ΟΧΙ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

   ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΤ, Μ 

  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΕΤ>=1000 ΚΑΙ ΕΤ<=9999 ΚΑΙ Μ>=1 ΚΑΙ Μ<=12 

  ΕΠΙΛΕΞΕ Μ  

   ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 

    ΗΜ <-  31 

   ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4, 6, 9, 11 

    ΗΜ <-  30 

   ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2 

    ΗΜ <-  28 

  ΤΕΛΟΣ_ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

  ΑΝ ΕΤ DIV 4 = 0 ΚΑΙ Μ = 2 ΤΟΤΕ 

   ΗΜ <-  ΗΜ + 1 

  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

  ΓΡΑΨΕ ‘Οι ημέρες του μήνα για το έτος που δόθηκε είναι’ , ΗΜ 

  ΓΡΑΨΕ ‘Θέλετε να συνεχίσετε;’ 

  ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

α. Να προσπαθήσετε να εντοπίσετε τα συντακτικά λάθη και να τα διορθώσετε. 

Μονάδες 6 
  

ΘΕΜΑ Β 
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β. Υποθέτοντας ότι δεν περιέχει συντακτικά λάθη, να προσπαθήσετε να εντοπίσετε το 

λογικό λάθος που υπάρχει και: 

i. Να δώσετε πιθανή διόρθωση για αυτό (Μονάδες 2) 

ii. Να δώσετε ένα παράδειγμα δεδομένων με τα οποία θα προέκυπτε αυτό το λάθος 

(Μονάδες 2) 

Μονάδες 4 

Β2. Να μεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στο τετράδιο σας και να τον συμπληρώσετε με τις 

τιμές των μεταβλητών που θα εμφανιστούν σε κάθε επανάληψη του τμήματος 

προγράμματος που ακολουθεί, για είσοδο την τιμή 26. 

Α <- 0 

Β <- 0 

ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 

ΟΣΟ Χ <> 1 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

 ΑΝ Χ MOD 2 = 0 ΤΟΤΕ 

  Α <-  Χ DIV 2 

  Χ <-  Α 

 ΑΛΛΙΩΣ 

  Β <-  3 * Χ + 1 

  Χ <-  Β 

 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

  ΓΡΑΨΕ Χ, Α, Β 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 

 Οθόνη εμφάνισης  

των Χ, Α, Β 

Αριθμός επανάληψης 1  

…  

 

Μονάδες 10 

 

Ο εμβολιασμός κατά τον ιό COVID-19 πρόκειται να ξεκινήσει λίαν συντόμως και στη χώρα μας. 

Έχετε προσληφθεί, ώστε να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα που θα βοηθήσει τους υπεύθυνους 

του εμβολιασμού και το Υπουργείο Υγείας, αποθηκεύοντας για ένα μήνα τα στοιχεία των 

εμβολιασμών που θα πραγματοποιηθούν στους πολίτες, το όνομα της εταιρίας του εμβολίου που 

θα επιλέξουν, όπως επίσης και υπολογίζοντας κάποια συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τη 

διαδικασία του εμβολιασμού. 

Να υλοποιηθεί πρόγραμμα σε «ΓΛΩΣΣΑ» που: 

Γ1. Θα περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. 

Μονάδες 2 

Γ2α. Θα εκχωρεί σε έναν πίνακα ΕΜΒ[4] τα ονόματα των 4 διαθέσιμων εμβολίων, αναλόγως την 

εταιρία που τα παράγει, που είναι με τη σειρά: PF, MO, AST, JO. Επίσης θα μηδενίζει όλες τις 

θέσεις ενός πίνακα ΠΛΕΜ[4,30], στον οποίο θα αποθηκευτούν τα πλήθη των εμβολιασμένων 

πολιτών ανά εταιρία εμβολίου στη διάρκεια 30 ημερών ενός μήνα. 

Μονάδες 2 

ΘΕΜΑ Γ 
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Γ2β. Για κάθε ημέρα του μήνα: 

i. Να διαβάζεται το όνομα του εμβολίου που έκανε ο κάθε πολίτης (Μονάδες 1). 

ii. Αναλόγως το όνομα αυτό να αυξάνεται αντίστοιχα το πλήθος των εμβολιασμένων πολιτών 

που αφορά το συγκεκριμένο εμβόλιο που επέλεξαν και που βρίσκεται στο δισδιάστατο 

πίνακα. Για παράδειγμα αν δοθεί το όνομα AST να αυξάνεται το πλήθος της 3ης γραμμής 

του δισδιάστατου πίνακα για τη συγκεκριμένη ημέρα, αφού το συγκεκριμένο είναι το 3ο 

κατά σειρά ονομάτων του μονοδιάστατου πίνακα (Μονάδες 3). 

iii. Η διαδικασία καταχώρησης των παραπάνω στοιχείων, για την κάθε ημέρα, να τερματίζεται 

όταν ως όνομα εμβολίου δοθεί η λέξη «ΛΗΞΗ» (Μονάδες 2). 

Μονάδες 6 

Γ3. Αφού ολοκληρωθούν οι δηλώσεις των εμβολιασμών όλου του μήνα, να εμφανίζονται τα 

ονόματα των εμβολίων ταξινομημένα ως προς τα συνολικά εμβόλια που έγιναν ανά εταιρία 

για τη διάρκεια όλου του μήνα. 

Μονάδες 4 

Γ4. Να εμφανιστεί ο αριθμός ημέρας που έγιναν τα περισσότερα εμβόλια συνολικά και από τα 4 

διαθέσιμα που υπάρχουν. Για το σκοπό αυτό να καλέσετε το υποπρόγραμμα του 

ερωτήματος Γ5, αλλά η εμφάνιση να γίνεται στο κυρίως πρόγραμμα. 

Μονάδες 3 

Γ5. Να υλοποιηθεί το υποπρόγραμμα που περιγράφεται στο παραπάνω ερώτημα, το οποίο θα 

έχει ως είσοδο το δισδιάστατο πίνακα ΠΛΕΜ και θα επιστρέφει στο πρόγραμμα τον αριθμό 

ημέρας κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν τα περισσότερα εμβόλια συνολικά και από τις 4 

εταιρίες. 

Μονάδες 3 

Παρατηρήσεις: 

1. Θεωρήστε ότι ως όνομα εμβολίου (εταιρίας) δίνεται ένα από τα ονόματα που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, χωρίς να γίνεται έλεγχος έγκυρης καταχώρησης. 

2. Θεωρήστε ότι η ημέρα που έγιναν τα περισσότερα εμβόλια συνολικά είναι μοναδική. 

 

Στη φόρμουλα 1 για το νέο έτος πρόκειται να συμμετέχουν 10 ομάδες μονοθέσιων. Κάθε ομάδα 

αποτελείται από 2 οδηγούς, οι οποίοι μπορούν να λάβουν μέρος στους αγώνες που θα 

πραγματοποιηθούν. 

Να γραφεί πρόγραμμα σε «ΓΛΩΣΣΑ» που: 

Δ1. Θα περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων σταθερών και μεταβλητών. 

Μονάδες 2 

  

ΘΕΜΑ Δ 
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Δ2α. Θα διαβάζει τα ονόματα των ομάδων και έπειτα τα ονόματα των οδηγών που συμμετέχουν 

σε κάθε ομάδα και θα τα αποθηκεύει σε 2 πίνακες ΟΜ και ΟΔ αντίστοιχα. (Θεωρήστε ότι η 

καταχώρηση των ονομάτων των οδηγών γίνεται ως εξής: τα ονόματα των 2 πρώτων οδηγών 

ανήκουν στην 1η ομάδα, τα ονόματα των 2 επόμενων οδηγών (3ου και 4ου) ανήκουν στην 2η 

ομάδα κ.ο.κ.) 

Μονάδες 2 

Δ2β. Για τους οδηγούς επίσης θα διαβάζει σε δισδιάστατο πίνακα ΒΑΘ τους βαθμούς που 

συγκέντρωσαν σε κάθε έναν από τους 23 αγώνες που έλαβαν μέρος. Να γίνεται έλεγχος 

ορθής καταχώρησης, ώστε να εισάγονται βαθμοί από το 0 έως και το 25. 

Μονάδες 2 

Δ3α. Να υπολογίζονται οι συνολικοί βαθμοί κάθε οδηγού και να καταχωρούνται σε έναν πίνακα 

ΣΒΟΔ κατάλληλου μεγέθους. 

Μονάδες 3 

Δ3β. Να υπολογίζονται οι συνολικοί βαθμοί κάθε ομάδας και να καταχωρούνται σε έναν πίνακα 

ΣΒΟΜ κατάλληλου μεγέθους. 

Μονάδες 4 

Δ4α. Να καλέσετε το υποπρόγραμμα ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ του ερωτήματος Δ5 με εισόδους τους 

πίνακες που αφορούν τους βαθμούς και τα ονόματα των οδηγών και έναν αριθμό που 

δηλώνει το πλήθος των στοιχείων αυτών των πινάκων. 

Μονάδες 2 

Δ4β. Να καλέσετε το υποπρόγραμμα ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ του ερωτήματος Δ5 με εισόδους τους 

πίνακες που αφορούν τους βαθμούς και τα ονόματα των ομάδων και έναν αριθμό που 

δηλώνει το πλήθος των στοιχείων αυτών των πινάκων. 

Μονάδες 2 

Δ5. Να υλοποιήσετε το υποπρόγραμμα ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ που θα δέχεται ως εισόδους δύο πίνακες 

και έναν αριθμό που δηλώνει το πλήθος των στοιχείων αυτών των πινάκων και να 

πραγματοποιείται ταξινόμηση σε φθίνουσα σειρά ως προς τους βαθμούς. Σε περίπτωση 

ισοβαθμίας να γίνεται αλφαβητική ταξινόμηση ως προς τα ονόματα. Στο τέλος να εμφανίζει 

τους πίνακες ταξινομημένους. 

Μονάδες 4 

Σημείωση: 

Οι πίνακες ονομάτων και συνολικών βαθμών να δηλωθούν στον κατάλληλο τύπο μεταβλητών με 

μέγεθος Ν στο κυρίως πρόγραμμα και στο υποπρόγραμμα, όπου Ν σταθερά με τιμή 20. 

 

 
Επιμέλεια Θεμάτων: Ζουλάμογλου Πέτρος 
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