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Α3. Δίνεται η παρακάτω ακολουθία εντολών που στοχεύει στην αναζήτηση του στοιχείου 
key σε πίνακα A με 1000 στοιχεία.  

βρέθηκε  ψευδής  
Ν1000 
i 1  
ΌΣΟ i <= N ΚΑΙ βρέθηκε = ψευδής ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  

ΑΝ Α [ i ] = key ΤΟΤΕ  
βρέθηκε  αληθής  

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

i) Ποιο κριτήριο δεν ικανοποιεί η παραπάνω ακολουθία εντολών; Να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας.  

 (Μονάδες 4) 
ii) Να διορθώσετε την παραπάνω ακολουθία εντολών έτσι ώστε να υλοποιεί σωστά 

την αναζήτηση. 
 (Μονάδες 5) 

 
Α4. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε «ΓΛΩΣΣΑ»: 

ΑΝ α>5 ΤΟΤΕ  
ΑΝ β<5 ΤΟΤΕ 

Κ ΑΛΗΘΗΣ  
ΑΛΛΙΩΣ 

Κ  ΨΕΥΔΗΣ  
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  

ΑΛΛΙΩΣ 
Κ  ΨΕΥΔΗΣ  

ΤΕΛΟΣΑΝ 
Να συμπληρωθεί η παρακάτω εντολή εκχώρησης, ώστε να έχει το ίδιο αποτέλεσμα με 
το παραπάνω τμήμα προγράμματος. 
 

Κ    ...................  
 (Μονάδες 4) 

 
Α5.  Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α, που αντιστοιχούν σωστά 

με το γράμμα της Στήλης Β. 
 

Στήλη Α 
Δεδομένα 

Στήλη Β 
Τύπος μεταβλητής 

1. όνομα πελάτη α.  Λογικές 

2. αριθμός παιδιών β.   Χαρακτήρες 

3. ΨΕΥΔΗΣ γ.   Πραγματικές 

4. “ Χ” δ.   Ακέραιες 

5. 0.34  

 
 (Μονάδες 5) 

 
  



 
                                                                                                                                     
                                  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012‐20 

Φροντιστήρια Εν-τάξη  Σελίδα 3 από 5  
 

 

ΘΕΜΑ Β 
Β1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος. 
 

ΔΙΑΒΑΣΕ Ν  
Σ  0 
ΓΙΑ i ΑΠΟ 5 ΜΕΧΡΙ Ν ΜΕ_ΒΗΜΑ 4  

ΔΙΑΒΑΣΕ Κ 
ΟΣΟ Κ >=0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  

K K-i  
ΣΣ+Κ  

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
ΓΡΑΨΕ Σ 

 
1. Να μετατραπεί σε ισοδύναμο με αποκλειστική χρήση της εντολής ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ, 

όπου υπάρχει δομή επανάληψης. 
2. Πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή KK-i, αν δοθούν από το πληκτρολόγιο, 

διαδοχικά οι τιμές 8, 6. 
3. Τι θα εμφανιστεί στην οθόνη; 

 (Μονάδες 3+3+2+2=10) 
 
Β2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγόριθμου σε μορφή φυσικής γλώσσας με αριθμημένα 

βήματα. 
Βήμα 1ο Διάβασε τα ΑΡ και ΤΕ 

Βήμα 2ο Αν ΑΡ <=ΤΕ τότε πήγαινε στο βήμα 3 αλλιώς πήγαινε στο βήμα 9 

Βήμα 3ο Αν ΑΡ είναι άρτιος τότε πήγαινε στο βήμα 4, αλλιώς πήγαινε στο βήμα 6 

Βήμα 4ο Εμφάνισε το μήνυμα ‘Άρτιος’ 

Βήμα 5ο Πήγαινε στο βήμα 7 

Βήμα 6ο Εμφάνισε το μήνυμα ‘Περιττός’ 

Βήμα 7ο Αύξησε το ΑΡ κατά 1 

Βήμα 8ο Πήγαινε στο βήμα 2 

Βήμα 9ο Τέλος 

α. Να το μετατρέψετε σε αλγόριθμο με τη μορφή προγράμματος 
β. Να γίνει το διάγραμμα ροής 

(Μονάδες 5+5=10) 

 
 
ΘΕΜΑ Γ  

Μία τάξη 30 μαθητών συμμετέχει σε online test στο μάθημα του ΑΕΠΠ. Να κατασκευαστεί 
πρόγραμμα το οποίο θα κάνει τα ακόλουθα: 
Γ1. Θα περιέχει τμήμα δηλώσεων και τα κατάλληλα σχόλια 

(Μονάδες 1) 
Γ2. Θα διαβάζει τα ονόματα 30 μαθητών και θα τα αποθηκεύει σε κατάλληλο μονοδιάστατο 

πίνακα. 
 (Μονάδες 1) 

Γ3. Θα διαβάζει τις απαντήσεις όλων των μαθητών σε 20 ερωτήσεις Σωστού-Λάθους και θα 
τις καταχωρεί σε κατάλληλο διδιάστατο πίνακα.  

 (Μονάδες 2) 
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Γ4. Θα διαβάζει τον πίνακα Σ_απ ο οποίος περιέχει τις σωστές απαντήσεις των 
ερωτήσεων. 

 (Μονάδες 1) 
Γ5. Με την βοήθεια του πίνακα Σ_απ θα κατασκευάζει έναν μονοδιάστατο πίνακα βαθ ο 

οποίος θα περιέχει τον βαθμό κάθε μαθητή αν γνωρίζουμε ότι κάθε Σωστή απάντηση 
παίρνει 5 μόρια και κάθε Λάθος αφαιρεί από τον μαθητή 2 μόρια. 

Μονάδες 5) 
Γ6. Να υπολογίζει τον μέσο όρο της τάξης και να εμφανίζει το όνομα του μαθητή του οποίου 

ο βαθμός είναι πιο κοντά στο μέσο όρο της τάξης 
 (Μονάδες 5) 

Γ7. Να εμφανίζει μήνυμα για το αν υπάρχει ή όχι μαθητής που να έπιασε το άριστα (100) 
καθώς και το όνομά  του. 

(Μονάδες 5) 
 

 
ΘΕΜΑ Δ  

Στην Εθνική οδό Αθηνών-Πατρών εγκαταστάθηκε αυτόματο μηχάνημα καταγραφής της 
πινακίδας (δηλαδή του αριθμού κυκλοφορίας) και της ταχύτητας των αυτοκινήτων που 
διέρχονται από  ένα συγκεκριμένο σημείο. Να υλοποιήσετε πρόγραμμα το οποίο:  
 
Δ1. θα διαβάζει για κάθε διερχόμενο αυτοκίνητο τον αριθμό κυκλοφορίας και την ταχύτητα 

διέλευσης από το σημείο αυτό μέχρι να δοθεί για αριθμός κυκλοφορίας η τιμή ‘0’ ή μέχρι 
να περάσουν 1200 αυτοκίνητα.  

(Μονάδες 2)  
Δ2. Θα εμφανίζει τον αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου με ταχύτητα μεγαλύτερη ή ίση από 

την μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα. Μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα στις εθνικές οδούς 
θεωρούνται τα 120 km / h.  

(Μονάδες 4)  
Δ3. Θα εμφανίζει μήνυμα σχετικά με το αν υπάρχει αυτοκίνητο που πέρασε από το σημείο 

με ταχύτητα μικρότερη των 30 km/h.  
(Μονάδες 3)  

Δ4. Θα εμφανίζει μήνυμα σχετικά με το αν υπήρξε φορά κατά την οποία 5 συνεχόμενα 
αυτοκίνητα παραβίασαν το όριο ταχύτητας. (πέρασαν με πάνω από 120 km / h).  

(Μονάδες 6)  
Δ5. Θα εμφανίζει την ταχύτητα και τον αριθμό κυκλοφορίας του τελευταίου αυτοκινήτου του 
οποίου καταγράφηκαν οι πληροφορίες του.  

(Μονάδες 5)  
Σημείωση: Ο αριθμός κυκλοφορίας περιέχει τόσο γράμματα όσο και αριθμούς. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, 

εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.   

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 

αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμία άλλη 

σημείωση.  Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 

φωτοαντίγραφα.   

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.   

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.  

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.  

5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.  

6. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  

7. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.   

8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων.    

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 

 
 

 


