
ΘΕΜΑ 1  

Α1Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω 

προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σώστο ,αν είναι σωστή και τη λέξη Λάθος, αν 

είναι λανθασμένη. 

1.ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού αλά ρωσικά χρησιμοποιείται από τους 

υπολογιστές για την εκτέλεση του πολλαπλασιασμού.    Σ   Λ 

2.ο χαρακτήρας του κενού ανήκει στο αλφάβητο της ψευδογλώσσας. Σ   Λ 

3.Σε μια αλφαριθμητική τιμή μπορεί να περιέχονται και ψηφία. Σ   Λ 

4.μια λογική έκφραση περιέχει υποχρεωτικά συγκριτικό τελεστή. Σ   Λ 

5.μια αλφαριθμητική μεταβλητή δεν μπορεί να λάβει τις τιμές "Αληθής" ή 

"ψευδής", καθώς σε αυτήν την περίπτωση θα έπρεπε να αποτελεί λογική 

μεταβλητή. Σ   Λ 

6. Η εντολή goto είναι απαραίτητη στον δομημένο προγραμματισμό. Σ   Λ 

7.ο αλγόριθμος της σειριακής αναζήτησης ονομάζεται διαφορετικά μέθοδος 

ευθείας ανταλαγής. Σ   Λ 

8. για να εφαρμοστεί ο αλγόριθμος σειριακής αναζήτησης, πρέπει ο πίνακας 

να είναι αλφαριθμητικός. Σ   Λ 

9. ο βρόχος Για κ από 5 μέχρι 1 εκτελείται 5 φορές. Σ   Λ 

10.η ακολουθιακή δομή εντολών χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων στα οποία είναι δεδομένη η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου 

ενεργείων Σ   Λ 

(μονάδες 10) 

Α2 Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία των δύο στηλών. Κάθε στοιχείο της στήλης Β 

αντιστοιχεί σε περισσότερα από ένα στοιχεία της στήλης Α. 

 

Στήλη Α Στήλη Β 

1. Συμβολική γλώσσα  
2. Γλώσσες υψηλού επιπέδου 
3. Γλώσσες τέταρτής γενιάς 
4. Γλώσσα μηχανής 

Α.ανεξάρτητες από αρχιτεκτονική του 
Η/Υ 
Β. Άμεσα εκτελέσιμη από τον Η/Υ 
Γ. Ακολουθία δυαδικών ψηφίων 
Δ. Εντολές από λέξεις της αγγλικής 
γλώσσας 
Ε.μεταφερσιμότητα 
Στ. Ευκολότερη συντήρηση 
Ζ. Εύκολη εκμάθηση 
Η. Χρήση συμβολικών ονομάτων 
Θ. Ερωτήσεις σε βάση δεδομένων 

 

(μονάδες 4) 

 

 

 

 



A3  Στα τμήμτα αλγορίθμων που ακολούθουν, οι Εντόλες είναι ένα σύνολο 

εντολών και οι Σ1 και Σ2 είναι λογικές εκφράσεις, των οποίων η τιμή δεν 

επηρεάζεται από τις Εντολές. 

 

Αν Σ1 ή Σ2 τότε                           Αν Σ1 τότε 

   Εντολές                                      Εντολές 

Τέλος_αν                                     Τέλος _ αν 

                                                  Αν Σ2   τότε 

                                                   Εντολές 

                                                  Τέλος_αν 

Σε ποια περίπτωση τα δύο τμήματα αλγορίθμων έχουν διαφορετικό 

αποτέλεσμα; 

 

(μονάδες 14) 

 

 

Α4 Σε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις να συπληρώσετε τη λέξη που 

λείπει: 

1. Το.....................πρόγραμμα είναι γραμμένο σε κάποια γλώσσα υψηλού 

επιπέδου. 

2. Το............................πρόγραμμα εξάγεται από τον συνδέτη και 

εκτελείται από τον υπολογιστή. 

3. Οι πίνακες που έχουν τα στοιχεία τους σε μια γραμμή 

ονομάζονται............. 

4. Ο δείκτης που καθορίζει τη θέση ενός μονοδιάστατου πίνακα έχει 

υποχρεωτικά............... τιμή. 

5. Ένας δισδιάστατος πίνακας με ίσο αριθμό γραμμών και στηλών 

ονομάζεται................ 

6. Μια ...........έκφραση μπορεί να λάβει δυο τιμές........... και............. 

                                                                                     (μονάδες 6) 

A5. α.τι είναι περατότητα και τι αποτελεσματικότητα; 

      β. να αναφέρετε τους τρόπους αναπαράστασης των προβλημάτων; 

      γ.Ποια τα πλεονεκτήματα του δομημένου προγραμματισμού; 

      δ. Ποια τα πλεονεκτήματα της Fortran; 

    (μονάδες 6) 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 2 

Β1 Τι θα εμφανιστεί κατά την εκτέλεση του επόμενου αλγορίθμου;  

 

Αλγόριθμος α1 

  β 3 

   τ 0 

για i από 1 μέχρι 4 

  β β+2 

για j από β μέχρι i με_βήμα -2 

  τ τ+j 

τέλος _επανάληψης  

τέλος _ επανάληψης  

 εμφάνισε τ 

τελος α1 

    (μονάδες 10) 

 

  Β2 Να ξαναγράψετε το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου χωρίς τη χρήση δομής 

επανάληψης, ώστε να εμφανίζει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα: 

i  100 

M i+2 

Σ 0 

Όσο i<1000 επανάλαβε 

  Δίαβασε Α 

Αν Α>0 τότε 

  Σ Σ+Α 

Αν i> M τότε  

   i  1000 

   i    i+2 

τέλος _επανάληψης  

Εμφάνισε Σ,i 

 

          (μονάδες 11)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 3 

Να αναπτύξετε έναν αλγόριθμο ο οποίος : 

α.θα διαβάζει το πλήθος των ασθενών ενός νοσοκομείου το οποίο δεν μπορεί 

να δεχτεί περισσότερους από 500 ασθενείς.(έλεγχος ορθότητας) (μονάδες 1) 

β.για κάθε ασθενή θα διαβάζει τις ημέρες νοσηλείας του,τον κωδικό του 

ασφαλιστικού του ταμείου και τη θέση νοσηλείας.θα ελέγχει την ορθότητα 

εισαγωγής των δεδομένων σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 Οι ημέρες νοσηλείας είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1, 

 Τα ασφαλιστικά ταμεία είναι 10, με κωδικούς από 1 μέχρι και 10, 

 Οι θέσεις νοσήλειας είναι Α ή Β ή Γ.                                    (μονάδες 3) 

γ. θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τον μέσο όρο των ημερών νοσηλείας των 

ασθενών στο νοσοκομείο.                                                             (μονάδες 2) 

δ.θα υπολογίζει και θα εμφανίζει για κάθε ασθενή το κόστος παραμονής που 

πρέπει να καταβάλει στο νοσοκομείο το ασφαλιστικό του ταμείο, σύμφωνα με 

τις ημέρες και τη θέση νοσηλείας. Το κόστος παραμονής στο νοσοκομείο ανά 

ημέρα και θέση νοσηλείας για κάθε ασθενή φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

                                                                                                      (μονάδες 2) 

ε.θα υπολογίζει και θα εμφανίζει με τη χρήση πίνακα το συνολικό κόστος που 

θα καταβάλει το κάθε ασφαλιστικό ταμείο στο νοσοκομείο.      (μονάδες 8) 

στ θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το συνολικό ποσό που οφείλουν όλα τα 

ασφαλιστικά ταμεία στο νοσοκομείο.                                         (μονάδες 4) 

ΘΕΜΑ 4 

Μια εταιρεία διαθέτει 500 πωλητές σε όλη την Ελλάδα.Να αναπτυχθεί 

πρόγραμμα το οποίο θα δημιουργεί  τον πίνακα ο[500] που περιέχει τα 

ονόματα των πωλητών και τον πίνακα ΠΩΛ[500,12] που περιέχει για κάθε 

πωλητή τις μηνιαίες πωλήσεις του, θα εκτελεί τις ακόλουθες ενέργειες : 

α.θα εμφανίζει τα ονόματα των πωλητών που έχουν πραγματοποιήσει τις 

μηδενικές πωλήσεις  τις περισσότερες φορές.                              (μονάδες 8 ) 

β. θα διαβάζει το όνομα ενός πωλητή και με την βοήθεια συνάρτησης θα 

υπολογίζει τον μέσο όρο των πωλήσεων του αγνοώντας τις μηδενικές 

πωλήσεις οπου θα το επιστρέφει στο κύριο πρόγραμματο οποίο  θα 

εμφανίζεται.                                                                                 (μονάδες 12) 

 

 

 

 

 



Απαντήσεις 

ΘΕΜΑ 1 

 

Α1 1.Σ                  Α2 .    1-Η 

     2.Σ 2- Α,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ 

    3.Σ 3-Θ 

    4.Σ 4-Β,Γ 

    5.Λ 

    6.Λ 

    7.Λ 

    8.Λ 

   9.Λ 

   10.Λ 

 

Α3  

Όταν οι λογικές εκφράσεις Σ1 και Σ2 έχουν και οι δύο την τιμή ΑΛΗΘΗΣ, τότε 

οι Εντολές θα εκτελεστούν μία φορά στην πρώτη περίτπωση και δύο φορές 

στη δεύτερη. 

Α4    1.πηγαίο 2 .εκτελέσιμο 3. Μονοδιάστατοι. 4. Ακέραια 5.τετραγωνικός 

6.Λογική  Αληθής και ψυδής 

 Α5.  α. Σχολικό βιβλίο σελ.28 

        β. Σχολικό βιβλίο σελ. 136 

        γ. Σχολικό βιβλίο  σελ  119 

 

     ΘΕΜΑ 2 

   Β1 Θα εμφανίσει την τιμή 80 

   Β2  Σ 0 

          Διάβασε Α1, Α2,Α3 

          Αν Α1>0 τότε 

           Σ  Σ +Α1 

          Τελος _αν 

         Αν Α2>0 τότε 

          Σ  Σ +Α2 

        Τέλος_ αν 

        Αν Α3>0 τότε 

         Σ  Σ +Α3 

       Τέλος _ αν 

       Εμφάνισε Σ, 1002 

 



     ΘΕΜΑ 3 

Αλγόριθμος Θέμα3 

Αρχή_Επανάληψης   

  Δίαβασε ασθ 

Μέχρις _ ότου ασθ>0 και ασθ<=500 

Για ι από 1 μέχρι ασθ 

  Αρχή_Επανάληψης   

  Δίαβασε ΗΜ[ι] 

Μέχρις _ ότου ΗΜ[ι]>=1  

Αρχή_Επανάληψης   

  Δίαβασε ΚΩΔ[ι] 

Μέχρις _ ότου ΚΩΔ[ι]>=1 και ΚΩΔ[ι]<=10 

Αρχή_Επανάληψης   

  Δίαβασε Θ[ι] 

Μέχρις _ ότου Θ[ι]=’Α’ ή Θ[ι]=’Β’ ή Θ[ι]=’Γ’ 

Τέλος _ επανάληψης  

Σ 0 

Για ι από 1 μέχρι ασθ 

Σ Σ+ΗΜ[ι] 

Τέλος _επανάληψης 

 Μ Σ/ασθ 

Εμφάνισε Μ 

Για ι από 1 μέχρι ασθ 

 Αν Θ[ι]=Ά’ τότε    

  κ  125 * ΗΜ[ι] 

Αλλιώς _ αν Θ[ι]=’Β’ τότε    

    κ  90* ΗΜ[ι] 

Αλλιώς 

 κ  60* ΗΜ[ι] 

τέλος _ αν 

 Εμφάνισε κ 

 Τ  ΚΩΔ[ι] 

ΑΣΦ[Τ]  ΑΣΦ[Τ]+ κ 

Τελος _ επανάληψης  

 σύνολο 0 

Για Τ από 1 μεχρι  10   

  Εμφάνισε ΑΣΦ[Τ] 

σύνολο  σύνολο+ ΑΣΦ[Τ] 

τέλος _ επανάληψης   

 εμφάνισε σύνολο 

 

 

 



 

 

 

     ΘΕΜΑ 4 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ4 

 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

    ΑΚΕΡΑΙΕΣ:ΠΩΛ[500,12],Ι , Ξ, Σ,Μ[500], ΜΕΓ 

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ :Ο[500] 

   ΑΡΧΗ   

    ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 500 

      ΔΙΑΒΑΣΕ Ο[Ι] 

ΓΙΑ  Ξ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12 

    ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΩΛ[Ι,Ξ] 

ΤΕΛΟΣ _ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

ΤΕΛΟΣ _ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 500 

   Σ 0 

ΓΙΑ Ξ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12 

  ΑΝ ΠΩΛ[Ι,Ξ]=0 ΤΟΤΕ 

      Σ Σ+1 

 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  

Μ[Ι] Σ 

ΤΕΛΟΣ _ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

ΤΕΛΟΣ _ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

 ΜΕΓ Μ[1] 

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 500 

  ΑΝ Μ[Ι]> ΜΕΓ  ΤΟΤΕ 

    ΜΕΓ Μ[Ι] 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  

ΤΕΛΟΣ _ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 500 

  ΑΝ Μ[Ι]=ΜΕΓ  ΤΟΤΕ 

    ΓΡΑΨΕ Ο[Ι] 

   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  

ΤΕΛΟΣ _ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

 ΓΡΑΨΕ "ΔΩΣΕ ΟΝΟΜΑ" 

  ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ 

Κ  Α1 (Ο,ΟΝ,ΠΩΛ) 

ΓΡΑΨΕ Κ 

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

 

 



ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Α1(Ο,ΟΝ,ΠΩΛ): ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:Μ 

  ΑΚΕΡΑΙΕΣ:ΠΩΛ[500,12],Ι ,Κ,Σ,ΘΕΣΗ 

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ :Ο[500] 

  ΛΟΓΙΚΕΣ:ΕΓΙΝΕ 

      ΑΡΧΗ   

       ΕΓΙΝΕ  ΨΕΥΔΗΣ  

       ΘΕΣΗ  0 

       Ι 1 

    ΌΣΟ Ι<=500 ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ = ΨΕΥΔΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  

      ΑΝ Ο[Ι]= ΟΝ ΤΟΤΕ 

       ΘΕΣΗ  Ι 

        ΕΓΙΝΕ  ΑΛΗΘΗΣ  

     ΑΛΛΙΩΣ  

      Ι Ι+1 

   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ _ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΑΝ ΘΕΣΗ <>0 ΤΟΤΕ 

  Σ 0 

  Κ 0 

ΓΙΑ  Ξ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12 ΤΟΤΕ 

  ΑΝ ΠΩΛ [Ι,Ξ]<>0 ΤΟΤΕ 

    Σ  Σ+ ΠΩΛ [Ι,Ξ] 

    Κ Κ+1 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

ΑΝ Κ<>0 ΤΟΤΕ 

  Μ Σ/Κ 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

Α1 Μ 

ΤΕΛΟΣ _ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

   ΥΠΕΥΘ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  

              ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 




