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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ Α 
Α1.  
1. ΣΩΣΤΟ   
2. ΣΩΣΤΟ   
3. ΛΑΘΟΣ   
4. ΛΑΘΟΣ   
5. ΛΑΘΟΣ 
 
Α2. 
1. Σ   
2. Σ   
3. Σ   
4. Λ   
5. Λ 
 
Α3. 
1. ΑΛΗΘΗΣ   
2. ΨΕΥΔΗΣ   
3. ΑΛΗΘΗΣ   
4. ΨΕΥΔΗΣ   
5. ΑΛΗΘΗΣ 
  
Α4.  
 Κ x 1   
 
Α5. 
Θεωρία από το σχολικό βιβλίο Κεφ.10ο  
α. Από σχολ. σελ.205 , Ορισμός τμηματικού, "τμηματικός προγραμματισμός… τμήματα 
προγραμμάτων" 
β. Από σχολ. σελ.206.  "Όταν ένα τμήμα ….  σε υποπρογράμματα" 
γ. Από σχολ. σελ.210, Ορισμός παραμέτρου, "Μία παράμετρος ….. σε ένα άλλο." 
 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. 
Αρχή_επανάληψης 
 Σ0 
 Κ1 
 όσο Κ<=100 επανάλαβε  
  διάβασε x 
  ΣΣ + x 
  KK + 1 
 τέλος_επανάληψης 
μέχρις_ότου Σ >1000 
 
Β2.  
Θα εμφανιστούν διαδοχικά οι τιμές: 
5 4 7 9 9 16 11 25 13 36 
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ΘΕΜΑ Γ 
Αλγόριθμος ΘΕΜΑ_Γ 
 min101 
 διάβασε ον 
 όσο ον <> "ΤΕΛΟΣ" επανάλαβε 
  διάβασε Β1, Β2, Β3 
  max B1 
  αν Β2 > max τότε 
   max B2 
  τέλος_αν 
  αν Β3 > max τότε  
   max Β3 
  τέλος_αν 
  εμφάνισε "Μεγαλύτερος βαθμός:", max 
  ΣΒ (Β1+Β2+Β3) / 3 
  αν (ΣΒ>=55) ΚΑΙ (Β1>=50 ΚΑΙ Β2>=50 ΚΑΙ Β3>=50) τότε 
   εμφάνισε "Όνομα:" , ον 
   εμφάνισε "Συνολική βαθμολογία:" , ΣΒ 
   αν ΣΒ< min τότε 
    minΣΒ 
    ονmin  oν 
   τέλος_αν 
  τέλος_αν 
  διάβασε ον 
 τέλος_επανάληψης 
 εμφάνισε "Μικρότερη βαθμολογία έχει ο:", ονmin 
 Τέλος ΘΕΜΑ_Γ 
  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Δόθηκε διευκρίνιση ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας επιτυχών 
 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Αλγόριθμος ΘΕΜΑ_Δ 
 ! ερώτημα Δ1  
 για i από 1 μέχρι 22 
  για j από 1 μέχρι 22 
   αρχή_επανάληψης 
    διάβασε ΨΗΦΟΣ [i, j] 
    μέχρις_ότου ΨΗΦΟΣ [i, j]=1 ή  ΨΗΦΟΣ [i, j]=0 
  τέλος_επανάληψης 
 τέλος_επανάληψης 
 ! ερώτημα Δ2 
 πλήθος0 ! το πλήθος αυτών που δεν ψήφισαν κανέναν 
 για i από 1 μέχρι 22 
  μηδ0 ! το πλήθος των μηδενικών κάθε γραμμής  
  για j από 1 μέχρι 22 
   αν ΨΗΦΟΣ [i, j]=0 τότε 
    μηδμηδ+1 
   τέλος_αν 
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  τέλος_επανάληψης 
  αν μηδ = 22 τότε 
   πλήθοςπλήθος + 1 
  τέλος_αν 
 τέλος_επανάληψης 
 εμφάνισε πλήθος 
 ! ερώτημα Δ3 
 πλήθος1 0 ! το πλήθος όσων ψήφισαν τον εαυτό τους 
 για i από 1 μέχρι 22 
  αν ΨΗΦΟΣ [i, i] = 1 τότε 
   πλήθος1 πλήθος1 + 1 
  τέλος_αν 
 τέλος_επανάληψης 
 εμφάνισε πλήθος 1 
 ! ερώτημα Δ4 
 για j από 1 μέχρι 22 
  ψηφ0 ! το πλήθος των ψήφων κάθε παίκτη 
  για i από 1 μέχρι 22 
   αν ΨΗΦΟΣ [i, j] = 1 τότε  
    ψηφψηφ+1 
   τέλος_αν 
  τέλος_επανάληψης 
    ΨΠ[j]ψηφ 
 τέλος_επανάληψης 
 για i από 1 μέχρι 22 
  Π[i]i 
 τέλος_επανάληψης 
 για i από 2 μέχρι 22 
  για j από 22 μέχρι i με βήμα –1 
   αν ΨΠ[j] > ΨΠ[j -1] τότε ! φθίνουσα ταξινόμηση. 
    αντιμετάθεσε ΨΠ[j], ΨΠ[j - 1]     
       αντιμετάθεσε Π[j], Π[j - 1]    
   τέλος_αν 
  τέλος_επανάληψης 
 τέλος_επανάληψης 
 για i από 1 μέχρι 3 
  εμφάνισε Π[i], ΨΠ[i] 
 τέλος_επανάληψης 
Τέλος ΘΕΜΑ_Δ   
 
 

 
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
Κ. ΜΑΝΩΛΗ 


