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ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΓΟΙΚ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/01/2020 

 

ΘΕΜΑ Α 
Α1. Να γράψετε στο φύλλο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 

και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη. 

1. Μια λειτουργία επί των δομών δεδομένων είναι η είσοδος. 

2. Κάθε γλώσσα προσδιορίζεται από το αλφάβητό της, το λεξιλόγιό της, τη γραμματική 
της και τη σημασιολογία της. 

3. Το αντικείμενο πρόγραμμα εκτελείται πάντα από τον υπολογιστή. 

4. Ένας πίνακας περιέχει αντικείμενα διαφορετικού τύπου. 

5. Οι πίνακες επεκτείνουν τις δυνατότητες του προγράμματος 

(Μονάδες 10) 

Α2.  

i. Τι είναι οι τελεστές και να αναφέρετε ονομαστικά τις κατηγορίες που διακρίνονται 
(Μονάδες 4) 

ii. Να αναφέρετε τις λειτουργίες των δομών δεδομένων.  
(Μονάδες 4) 

Ποιες από αυτές δεν είναι επιτρεπτές στους πίνακες; 
(Μονάδες 2) 

 
Α3.   Να ξαναγράψετε το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου χρησιμοποιώντας την επαναληπτική 

δομή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. 
 

ΔΙΑΒΑΣΕ Α 

Β  2 

ΓΙΑ Υ ΑΠΟ Α ΜΕΧΡΙ Β ΜΕ_ΒΗΜΑ – 1 

 Χ 2*Υ^2+3 

 ΓΡΑΨΕ Χ, Υ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

(Μονάδες 8) 
 

Α4.  Το παρακάτω τμήμα προγράμματος διαβάζει έναν πίνακα και ελέγχει αν είναι 

ταξινομημένος σε αύξουσα σειρά επιστρέφοντας το μήνυμα «Είναι ταξινομημένος» ή 
το μήνυμα «Αταξινόμητος» ανάλογα με το αποτέλεσμα.  

Να γράψετε στο φύλλο σας τους αριθμούς 1, 2, 3, …κλπ , που αντιστοιχούν στα κενά 
του προγράμματος και δίπλα από κάθε αριθμό, αυτό που πρέπει να συμπληρωθεί στο 
αντίστοιχο κενό του αλγορίθμου, ώστε να πραγματοποιεί την παραπάνω λειτουργία. 

 

   ΓΙΑ i  ΑΠΟ  1 ΜΕΧΡΙ  10 

    ΔΙΑΒΑΣΕ A[i] 

   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
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Είναι  ....(1).... 

 i  ....(2).... 

   ΌΣΟ i <=  ....(3).... ΚΑΙ Είναι = ΑΛΗΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

        ΑΝ ....(4).... ΤΟΤΕ 

          ....(5)....   ....(6).... 

       ΤΕΛΟΣ_ΑΝ   

    i  i + 1 

 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 ΑΝ Είναι = ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ 

  ΓΡΑΨΕ ...(7).... 

 ΑΛΛΙΩΣ 

  ΓΡΑΨΕ ...(8).... 

 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ    

(Μονάδες 8) 
 

Α5. Να γράψετε τα στοιχεία της στήλης Α και δίπλα τα στοιχεία της στήλης Β που 

αντιστοιχούν. 
 

Στήλη Α  Στήλη Β 

1. Λογικά Λάθη    

 Α.  Οφείλονται σε σφάλματα κατά την υλοποίηση 
του αλγορίθμου 

Β. οφείλονται σε αναγραμματισμούς ονομάτων 
εντολών 

2. Συντακτικά Λάθη 

 
Γ. Εμφανίζονται μόνο στην εκτέλεση 

Δ. Εμφανίζονται στο στάδιο της μεταγλώττισης 

 
(Μονάδες 4) 

 
ΘΕΜΑ Β 
Β1.  Δίνεται ο παρακάτω πίνακας Α 10 θέσεων: 
 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

Καθώς και το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: 
ΓΡΑΨΕ Α[Α[2]-5] 

ΓΡΑΨΕ Α[Α[1]] 

ΓΡΑΨΕ Α[Α[10] mod A[8]] 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 10 

   ΓΙΑ j ΑΠΟ 10 ΜΕΧΡΙ i ΜΕ_ΒΗΜΑ -1 

  ΑΝ Α[j] mod 2 =0 ΤΟΤΕ  

   temp A[j] 

   A[j] A[j-1] 

   A[j-1]  temp 

  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
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Να γράψετε στο τετράδιό σας τι θα εμφανιστεί στην οθόνη καθώς και την τελική μορφή 

που θα έχει ο πίνακας 
(Μονάδες 10) 

 
Β2. Να μετατραπεί το παρακάτω διαγράμματος ροής σε κώδικα σε μορφή ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Μονάδες 10) 

 
ΘΕΜΑ Γ  
Το τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης σας ανέθεσε την εκπόνηση μίας στατιστικής 

μελέτης σχετικά με το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης των σπουδών, για την δεκαετία 
2009-2018.  

Να γραφεί πρόγραμμα, σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο: 
 

Για κάθε έτος: 

Γ1. α. Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων 

β. Να διαβάζει το ονοματεπώνυμο κάθε εισαχθέντος, η διαδικασία εισαγωγής 
στοιχείων να σταματά όταν ως όνομα δοθεί η τιμή «Τέλος». 

(3 μονάδες) 

Για κάθε εισαχθέντα:  
Γ2. Να διαβάζει την μεταβλητή ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, η οποία πρέπει να ελέγχεται ώστε να παίρνει 

τις εξής τιμές: 

 «Ε», εάν ο φοιτητής έχει εγκαταλείψει τις σπουδές του. 

 «Ο», εάν τις ολοκλήρωσε επιτυχώς. 

 «Φ», εάν είναι ακόμα ενεργός φοιτητής.  
(2 μονάδες) 

Γ3. Στην περίπτωση που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του, να εισάγεται και ο 
βαθμός απόκτησης του πτυχίου, ο οποίος πρέπει να ανήκει στο διάστημα [5-10]. 

(2 μονάδες) 

Το πρόγραμμα να εμφανίζει: 
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Γ4.  Για κάθε έτος:  
i. το ποσοστό εγκατάλειψης των σπουδών, 

(3 μονάδες) 

ii. τον μέσο όρο της βαθμολογίας όσων απέκτησαν πτυχίο. 
(3 μονάδες) 

Γ5.  Για τη δεκαετία 2009-2018,  
i. τον φοιτητή με τον μεγαλύτερο βαθμό απόκτησης πτυχίου και 

(4 μονάδες) 

ii. το έτος στο οποίο παρατηρήθηκε το μικρότερο ποσοστό εγκατάλειψης σπουδών. 
(3 μονάδες) 

 
Παρατήρηση: Θεωρείστε ότι, από κάθε έτος ολοκληρώνει επιτυχώς τις σπουδές του 

τουλάχιστον ένας φοιτητής και ότι ο καλύτερος βαθμός κάθε έτους είναι 
μοναδικός. 

 
ΘΕΜΑ Δ  

Σ' ένα σχολείο οι μαθητές που θα διαγωνιστούν για να στελεχώσουν την ομάδα μπάσκετ, 
είναι αυτοί που το ύψος τους ξεπερνάει τα πέντε έκτα του μέσου ύψους των μαθητών της 
τάξης τους. Να αναπτυχθεί πρόγραμμα το οποίο: 
Δ1. Θα περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων 

(Μονάδες 2) 

Δ2. Θα αποθηκεύει στον πίνακα ΟΝ το όνομα και στον πίνακα ΥΨ το ύψος κάθε μαθητή 
μιας τάξης 80 μαθητών, ελέγχοντας ότι το ύψος είναι αριθμός μεγαλύτερος του 1,50 m 

(Μονάδες 4) 

Δ3. Θα βρίσκει και θα εμφανίζει το μέσο όρο ύψους των μαθητών 
(Μονάδες 3) 

Δ4. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τα ονόματα και το πλήθος των μαθητών που θα 

διαγωνιστούν για μια θέση στην ομάδα μπάσκετ. 
(Μονάδες 3) 

Δ5. Θα διαβάζει το όνομα ενός μαθητή και θα εμφανίζει το ύψος του. Στην περίπτωση που 
δεν υπάρχει το όνομα θα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. 

(Μονάδες 4) 

Δ6. Να υπολογίζει και θα εμφανίζει τα ονόματα για τους 5 ψηλότερους μαθητές-υποψήφιους 
για τη συμμετοχή στην ομάδα του σχολείου 

(Μονάδες 4) 

 
Παρατήρηση: Θεωρείστε ότι το ύψος κάθε μαθητή είναι μοναδικό και δεν υπάρχουν 

συνωνυμίες 
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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 ! 

 

 

 


