
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

11.. αα.. Δώστε με λίγες λέξεις την έννοια (στην Πληροφορική) των ακόλουθων:
 Τιμή φρουρός
 Δυναμική παραχώρηση μνήμης

(μονάδες 6)

ββ.. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-10 και δίπλα τη λέξη
Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη.

1. Η εντολή Χ  Χ δεν μπορεί να ανήκει σε αλγόριθμο.
2. Πολλαπλές επιλογές μπορούν να γίνουν και με εμφωλευμένη δομή.
3. Στην επαναληπτική δομή Για … από … μέχρι … με_βήμα οι τιμές από, μέχρι

και με_βήμα δεν μπορούν να είναι πραγματικές.
4. Μια αποθήκη τροφίμων πρέπει να χρησιμοποιεί για διαχείριση την δομή

δεδομένων «ουρά» (μοντέλο FIFO).
5. Ό,τι είναι ο κόμβος για μια δομή δεδομένων, είναι για έναν πίνακα ο δείκτης.
6. Άλυτα χαρακτηρίζονται εκείνα τα προβλήματα των οποίων η λύση δεν έχει ακόμη

βρεθεί και διατυπωθεί.
7. Στους υπολογιστές η πράξη της διαίρεσης γίνεται με πρόσθεση και σύγκριση.
8. Η σύγκριση αλφαριθμητικών γίνεται (από αριστερά) χαρακτήρα-χαρακτήρα σε

κάθε θέση μέχρι να βρεθεί κάποια διαφορά.
9. Οι συγκριτικοί τελεστές έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα από τους λογικούς.
10.  Στη δομή σύνθετης επιλογής μπορεί να μην εκτελεστεί καμία εντολή.

(μονάδες 10)

γγ.. Στη Στήλη Α περιέχονται, μεταξύ άλλων, οι σκοπιές από τις οποίες η Πληροφορική
εξετάζει τόσο τους αλγορίθμους όσο και τ α δεδομένα. Να γράψετε στο τετράδιό σας τ ο
γράμμα της Στήλης Α και δίπλα τον αριθμό ή τους αριθμούς της Στήλης Β που
αντιστοιχούν σωστά. Στην Στήλη Α υπάρχουν τέσσερα επιπλέον στοιχεία.

Στήλη Α Στήλη Β
Α. Αναλυτική 1. Αλγόριθμοι
Β. Λογισμικού 2. Δεδομένα
Γ. Δομών Δεδομένων
Δ. Ταχύτητας επεξεργασίας
Ε. Γλωσσών προγραμματισμού
Ζ. Ανάλυσης δεδομένων
Η. Υλικού
Θ. Αποδοτικότητας
Ι. Θεωρητική
Κ. Καθοριστικότητας

(μονάδες 8)



δδ.. Να γράψετε τα παρακάτω διαγράμματα ροής σε μορφή κωδικοποίησης (ψευδογλώσσας):

(μονάδες 16)

22.. αα.. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου, όπου όλες οι μεταβλητές είναι θετικοί
ακέραιοι:

ΑΘΡ  0
Χ  Μ
Αρχή_επανάληψης
  Αν Χ mod 2=1 τότε
    ΑΘΡ  ΑΘΡ+Χ
  Αλλιώς
    ΑΘΡ  ΑΘΡ-Χ
  Τέλος_αν

Εμφάνισε ΑΘΡ
  Χ  Χ-3
Μέχρις_ότου Χ<=Τ
Εμφάνισε ΑΘΡ,Χ

 Να το μετατρέψετε σε ισοδύναμο χρησιμοποιώντας τη δομή επανάληψης ΓΙΑ.
(μονάδες 8)

 Τι τιμές θα εμφανιστούν για Μ=25 και Τ=12; (μονάδες 2)

x<0

ΕΝΤΟΛΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΕ x

ΨΨ

ΑΑ

11..

x<0

ΔΙΑΒΑΣΕ x

ΑΑ

ΨΨ

22..



ββ.. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:

Αν συνθήκη1 τότε
  Εντολές2
  Εντολές3
Αλλιώς
  Αν συνθήκη3 τότε
    Εντολές4
  Αλλιώς
    Αν συνθήκη2 τότε
      Εντολές6
    Αλλιώς
      Εντολές7
      Εντολές8
    Τέλος_αν
  Τέλος_αν
Τέλος_αν

Να το μετατρέψετε σε ισοδύναμο χρησιμοποιώντας αποκλειστικά και μόνο δομές απλής
επιλογής ΑΝ...ΤΕΛΟΣ_ΑΝ. (μονάδες 10)

33..  Σε έναν δεδομένο μονοδιάστατο πίνακα Α , N στοιχείων, βρίσκονται καταχωρισμένοι
διάφοροι αριθμοί. Να αναπτύξετε αλγόριθμο, ο οποίος να υπολογίζει και εμφανίζει:
αα.. Το πλήθος των διαφορετικών αριθμών που βρίσκονται στον πίνακα. (μονάδες 15)
ββ.. Τους αριθμούς αυτούς. (μονάδες 5)



44..  Οι 30 μαθητές μιας τάξης, που όλοι έχουν διαφορετικό επώνυμο,  απάντησαν σε 20
ερωτήσεις «Σωστού/Λάθους»  κατά αλφαβητική σειρά καταλόγου. Για την διευκόλυνση της
διόρθωσης οι ορθές απαντήσεις των ερωτήσεων καταχωρίστηκαν σε ένα πίνακα ΟΡΘΕΣ, 20
στοιχείων (να θεωρήσετε το περιεχόμενο του πίνακα αυτού, δεδομένο).
Να αναπτύξετε αλγόριθμο, ο οποίος:
αα.. να διαβάζει, για κάθε έναν από τους παραπάνω μαθητές, το επώνυμό του και την
απάντηση που έδωσε σε κάθε ερώτημα ελέγχοντας για την εγκυρότητα των τιμών (το
επώνυμο δεν πρέπει να είναι κενό και οι αποδεκτές τιμές για τις απαντήσεις είναι  Σ ή Λ) και
να τα καταχωρίζει σε κατάλληλους πίνακες. (μονάδες 2)
ββ.. να υπολογίζει το πλήθος των ορθών απαντήσεων του κάθε μαθητή συγκρίνοντάς τις με
τις αντίστοιχες στον πίνακα με τις ορθές. (μονάδες 3)
γγ.. να εμφανίζει το επώνυμο και σχετικό χαρακτηρισμό, ως προς την επίδοση κάθε μαθητή ,
με βάση τον παρακάτω πίνακα: (μονάδες 3)

ΠΠλλήήθθοοςς οορρθθώώνν ααππααννττήήσσεεωωνν ΧΧααρραακκττηηρριισσμμόόςς
περισσότερες από 17 ΑΡΙΣΤΟΣ
περισσότερες από 13 και μέχρι 17 ΚΑΛΟΣ
περισσότερες από 9 και μέχρι 13 ΜΕΤΡΙΟΣ
μέχρι και 9 ΑΔΥΝΑΤΟΣ

δδ.. να διαβάζει το επώνυμο ενός μαθητή και να το  αναζητά στον πίνακα με τα
ονοματεπώνυμα. Αν υπάρχει , να εμφανίζει το πλήθος των ορθών απαντήσεών του,
διαφορετικά να εμφανίζει το μήνυμα «Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ». (μονάδες
4)

εε.. να υπολογίζει και να εμφανίζει το μέσο όρο των ορθών απαντήσεων όλης της τάξης.
(μονάδες 2)

ζζ.. να εμφανίζει το όνομα ή τα ονόματα των μαθητών που το πλήθος των ορθών
απαντήσεων τους ήταν το πλησιέστερο προς το μέσο όρο του ερωτήματος εε.. (μονάδες 6)



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

11..

αα..
 ΣΣχχοολλ.. ΒΒιιββλλ..,, σσεελλ.. 117755
 ΣΣχχοολλ.. ΒΒιιββλλ..,, σσεελλ.. 5566

ββ..

11.. ΛΛ
22.. ΣΣ
33.. ΛΛ
44.. ΣΣ
55.. ΛΛ
66.. ΛΛ
77.. ΣΣ
88.. ΣΣ
99.. ΣΣ
1100.. ΛΛ

γγ..

ΑΑ –– 11
ΓΓ –– 22
ΕΕ –– 11,,22
ΖΖ –– 22
ΗΗ –– 11,,22
ΙΙ –– 11

δδ..

11.. 22..
ΔΙΑΒΑΣΕ x
ΟΣΟ x>=0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΕΝΤΟΛΕΣ
ΔΙΑΒΑΣΕ x

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΔΙΑΒΑΣΕ x

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ x>=0



22..

αα..

ΑΘΡ  0
Για Χ από Μ μέχρι Τ+1 με_βήμα -3

Αν Χ mod 2=1 τότε
    ΑΘΡ  ΑΘΡ+Χ

Αλλιώς
    ΑΘΡ  ΑΘΡ-Χ

Τέλος_αν
Εμφάνισε ΑΘΡ

  Χ  Χ-3
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Εμφάνισε ΑΘΡ,Χ
25
3
22
6
19
19,10

ββ..

Αν συνθήκη1 τότε
  Εντολές2
  Εντολές3
Τέλος_αν
Αν όχι(συνθήκη1) και συνθήκη3 τότε

Εντολές4
Τέλος_αν
Αν όχι(συνθήκη1) και όχι(συνθήκη2) και συνθήκη3 τότε
      Εντολές6
Τέλος_αν
Αν όχι(συνθήκη1) και όχι(συνθήκη2) και όχι(συνθήκη3) τότε
      Εντολές7

Εντολές8
Τέλος_αν



33.. ΧΧρρηησσιιμμοοπποοιιοούύμμεε έένναα ββοοηηθθηηττιικκόό ππίίνναακκαα ΒΒ σσττοονν οοπποοίίοο μμεεττααφφέέρροουυμμεε κκάάθθεε δδιιααφφοορρεεττιικκήή
ττιιμμήή ττοουυ ππίίνναακκαα ΑΑ.. ΗΗ μμεεττααφφοορράά γγίίννεεττααιι μμόόννοο ααφφοούύ ππρρώώτταα εεφφααρρμμόόσσοουυμμεε σσεειιρριιαακκήή ααννααζζήήττηησσηη
σσττοονν ββοοηηθθηηττιικκόό ππίίνναακκαα κκααιι ηη ππρροοςς μμεεττααφφοορράά ττιιμμήή δδεενν ββρρεεθθεείί ((εείίννααιι κκααττααννοοηηττόό όόττιι ηη ππρρώώττηη
ττιιμμήή ττοουυ ππίίνναακκαα ΑΑ μμεεττααφφέέρρεεττααιι χχωωρρίίςς ααννααζζήήττηησσηη))..

Αλγόριθμος Θέμα3
Δεδομένα //Α,N//

m  1
Β[m]  Α[1]
Για i από 2 μέχρι N

found  ΨΕΥΔΗΣ
j  1
Όσο found=ΨΕΥΔΗΣ και j<=m επανάλαβε

Αν Β[j]=Α[i] τότε
        found  ΑΛΗΘΗΣ

Αλλιώς
j  j+1

Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Αν found=ΨΕΥΔΗΣ τότε

m  m+1
      Β[m]  Α[i]

Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης

  Εμφάνισε m
Για i από 1 μέχρι m

Εμφάνισε Β[i]
Τέλος_επανάληψης

Τέλος_αλγορίθμου ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ_ΤΙΜΕΣ



44.. Σύμφωνα με την εκφώνηση, στον ππίίνναακκαα ΕΕΠΠΩΩΝΝ θθαα κκααττααχχωωρριισσττοούύνν τταα εεππώώννυυμμαα,, σσττοονν
ΑΑΠΠ οοιι ααππααννττήήσσεειιςς ττωωνν μμααθθηηττώώνν κκααιι σσττοονν ΟΟΡΡΘΘΕΕΣΣ ββρρίίσσκκοοννττααιι ήήδδηη κκααττααχχωωρριισσμμέέννεεςς ((γγιιαα ττοουυςς
δδιιοορρθθωωττέέςς)) οοιι οορρθθέέςς ααππααννττήήσσεειιςς ττωωνν εερρωωττήήσσεεωωνν.. ΕΕππίίσσηηςς γγιιαα ττοο εερρώώττηημμαα ζζ.. θθαα μμααςς
δδιιεευυκκοολλύύννεειι ηη δδηημμιιοουυρργγίίαα εεννόόςς άάλλλλοουυ ββοοηηθθηηττιικκοούύ ππίίνναακκαα ΠΠΛΛΗΗΘΘ σσττοονν οοπποοίίοο θθαα κκααττααχχωωρριισσττεείί
ττοο ππλλήήθθοοςς ττωωνν οορρθθώώνν ααππααννττήήσσεεωωνν κκάάθθεε μμααθθηηττήή ((οουυσσιιαασσττιικκάά οο ΠΠΛΛΗΗΘΘ εείίννααιι έέννααςς ππίίνναακκααςς
««μμεεττρρηηττώώνν»»)).. Για το ερώτημα δδ.. θα χρησιμοποιήσουμε τον αλγόριθμο της σειριακής
αναζήτησης σε ταξινομημένο πίνακα με διαφορετικά στοιχεία ενώ για το ερώτημα ζζ.. θα
χρησιμοποιήσουμε τον βοηθητικό πίνακα ΔΙΑΦ καθώς και την συνάρτηση Α_Τ() για την
εύρεση της ελάχιστης διαφοράς από το μέσο όρο .
Σχηματικά θα έχουμε τα παρακάτω:

ΕΠΩΝ ΑΠ 1 2 . . . 19 20 ΠΛΗΘ ΔΙΑΦ
1 1 1 1
2 2 2 2
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

29 29 29 29
30 30 30 30

1 2 . . . 19 20
ΟΡΘΕΣ ΣΣ ΛΛ .. .. .. ΣΣ ΣΣ

Αλγόριθμος Θέμα4
Δεδομένα //ΟΡΘΕΣ//
! ερώτημα αα..

Για i από 1 μέχρι 30
    Αρχή_επανάληψης

Διάβασε ΕΠΩΝ[i]
Μέχρις_ότου ΕΠΩΝ[i]<>” “
Για j από 1 μέχρι 20

    Αρχή_επανάληψης
Διάβασε ΑΠ[i,j]

Μέχρις_ότου ΑΠ[i,j]=”Σ“ ή ΑΠ[i,j]=”Λ“
Τέλος_επανάληψης

Τέλος_επανάληψης
! ερώτηματα ββ.. και γγ..

Για i από 1 μέχρι 30

ΠΛΗΘ[i]  0
Για j από 1 μέχρι 20

Αν ΑΠ[i,j]=ΟΡΘΕΣ[j]
ΠΛΗΘ[i]  ΠΛΗΘ[i]+1

Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Αν ΠΛΗΘ[i]>17 τότε

Εμφάνισε “ΑΡΙΣΤΟΣ”
Αλλιώς_αν ΠΛΗΘ[i]>13 τότε

Εμφάνισε “ΚΑΛΟΣ”
Αλλιώς_αν ΠΛΗΘ[i]>9 τότε

Εμφάνισε “ΜΕΤΡΙΟΣ”
Αλλιώς

Εμφάνισε “ΑΔΥΝΑΤΟΣ”
Τέλος_αν

Τέλος_επανάληψης
! ερώτημα δδ..



Διάβασε ΕΠ
position  0
done  ΨΕΥΔΗΣ
i  1
Όσο done=ΨΕΥΔΗΣ και ΕΠΩΝ[i]<=ΕΠ και i<=30 επανάλαβε

Αν ΕΠΩΝ[i]=ΕΠ τότε
done  ΑΛΗΘΗΣ
position  i

Αλλιώς
i  i+1

Τέλος_αν
  Τέλος_επανάληψης

Αν done= ΑΛΗΘΗΣ τότε
Εμφάνισε ΠΛΗΘ[position]

Αλλιώς
Εμφάνισε “Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ”

Τέλος_αν
! ερώτημα εε..

sum  0
Για i από 1 μέχρι 30

sum  sum + ΠΛΗΘ[i]
Τέλος_επανάληψης
MO  sum/30

! ερώτημα ζζ..
Για i από 1 μέχρι 30

ΔΙΑΦ[i]  Α_Τ(ΠΛΗΘ[i]-ΜΟ)
Τέλος_επανάληψης

min  ΔΙΑΦ[1]
Για i από 2 μέχρι 30

Αν ΔΙΑΦ[i]<min τότε
min  ΔΙΑΦ[i]

Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Για i από 1 μέχρι 30

Αν ΔΙΑΦ[i]=min τότε
Εμφάνισε ΕΠΩΝ[i]

Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης

Τέλος_αλγορίθμου Θέμα4


