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ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19-03-2022

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. Για  να γίνει  αφαίρεση ενός στοιχείου από μια  στοίβα,  πρέπει  προηγουμένως να έχουν

εξαχθεί όσα στοιχεία της στοίβας τοποθετήθηκαν πριν από αυτό.

2. Μια διαδικασία μπορεί να δέχεται ως παραμέτρους πίνακες, αλλά μια συνάρτηση όχι.

3. Η λίστα είναι μία δομή ακολουθιακής προσπέλασης.

4. Σε ένα δυαδικό δένδρο αναζήτησης, κάθε κόμβος μπορεί να έχει 2 ή περισσότερα παιδιά.

5. Μία κλάση Α είναι έγκυρη υποκλάση της κλάσης Β, αν ισχύει ο κανόνας «το Α είναι ένα Β».

(Μονάδες 10)

Α2. 
i. Να αναφέρετε τα είδη των σφαλμάτων που μπορούν να εμφανιστούν σε ένα πρόγραμμα.

(Μονάδες 3)

ii. Να δώσετε τον ορισμό του αντικειμένου στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό.
(Μονάδες 4)

iii. Αντιστοιχίστε  τα  στοιχεία  της  στήλης  Α  με  τα  στοιχεία  της  στήλης  Β  ως  εξής:  να
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β
το οποίο πιστεύετε ότι αντιστοιχεί.

Στήλη Α
Ορολογία

Στήλη Β
Ορισμοί

1. Ενθυλάκωση
α.   Δυνατότητα αντικειμένων να διαθέτουν μεθόδους

με ίδιο όνομα αλλά διαφορετική υλοποίηση.

2. Κληρονομικότητ
α

β.  Δυνατότητα αντικειμένου να  συνδυάζει  εσωτερικά
δεδομένα και μεθόδους.

3. Πολυμορφισμός γ.  Δυνατότητα δημιουργίας ιεραρχίας αντικειμένων.

 (Μονάδες 3)

Α3.   Το  παρακάτω  πρόγραμμα  διαβάζει  ένα  μονοδιάστατο  πίνακα  Β[30]  με  πραγματικούς
αριθμούς. Επιχειρεί να εμφανίσει το μέγιστο από τους αριθμούς που είναι μεγαλύτεροι του 10
και το μέσο όρο όλων των στοιχείων του. Ωστόσο περιέχει πέντε     (5)   λάθη. Να τα εντοπίσετε
και να τα αναφέρετε στο τετράδιό σας ως εξής: τον αριθμό της γραμμής όπου εντοπίσατε το
σφάλμα, το σφάλμα που εντοπίσατε αλλά και να προτείνετε μία διόρθωση. Θεωρείστε ότι
μέσα στον πίνακα Β θα υπάρχει τουλάχιστον ένας αριθμός που να είναι μεγαλύτερος του 10.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Λάθη 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, max, j 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Β, Σ, ΜΟ

ΑΡΧΗ
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30
ΔΙΑΒΑΣΕ Β[i] 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
max Β[i]
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30
  ΑΝ max> Β[i] ΚΑΙ Β[i]>10 ΤΟΤΕ
     maxΒ[i]
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ max 
Σ  0
ΓΙΑ j ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 30
   Σ  Σ + Β[j] 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΜΟ  Σ/(j - 1) 
ΓΡΑΨΕ ΜΟ 

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(Μονάδες 5)

Α4.  Να γίνει το διάγραμμα ροής του παρακάτω τμήματος προγράμματος

x 2
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

πλ 0 
y  x-1
ΟΣΟ y> 1 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΑΝ x mod y=0 ΤΟΤΕ
πλ πλ+1 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
yy-1
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
x  x+1 

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ x=5
(Μονάδες 10)

Α5.   Να συμπληρώσετε τα κενά Κ1, Κ2,Κ3, Κ4, Κ5 στο παρακάτω δένδρο με κατάλληλες τιμές,

ώστε να προκύψει ένα δυαδικό δένδρο αναζήτησης. 

(Μονάδες 5)
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ΘΕΜΑ Β

Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα και η συνάρτηση που αυτό καλεί:  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Β2
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  …………
ΑΡΧΗ
  Α  0
  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
     ΔΙΑΒΑΣΕ Κ,Λ
     Μ  ΣΥΝΑΡ(Λ,Κ)
     Α  Α + Μ / 2
     ΓΡΑΨΕ Κ, Λ, Μ
  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Κ = 0 Η Λ = 0 
  ΓΡΑΨΕ Α
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΑΡ(Κ, Λ): …………….
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ………. 
ΑΡΧΗ
  Ζ 0
  ΌΣΟ Κ > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
    ΑN Κ MOD 2 = 1 ΤΟΤΕ  
      Ζ  Ζ + Λ
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    Λ  Λ * 2
    Κ Κ DIV 2 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΣΥΝΑΡ  Ζ
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Β1.  
i. Τι υπολογίζει η συνάρτηση ΣΥΝΑΡ;

(Υπόδειξη: θυμηθείτε τι σημαίνει για τον υπολογιστή το Λ  Λ * 2 και το Κ Κ DIV 2)
(Μονάδες 4)

ii. Να συμπληρώσετε το τμήμα δηλώσεων του προγράμματος, του υποπρογράμματος καθώς
και τον τύπο της συνάρτησης

(Μονάδες 6)
B2.  Τι θα εμφανιστεί κατά τη εκτέλεση του παραπάνω προγράμματος αν δίνονται ως είσοδοι

διαδοχικά οι τιμές: 5, 8, 3, 11, 0, 7;
(Μονάδες 10)

ΘΕΜΑ Γ 
O Δήμος Αθηναίων διαθέτει 20 απορριμματοφόρα, για κάθε ένα από τα οποία είναι υπεύθυνος

ένας  υπάλληλος  από  το  τμήμα  καθαριότητας  του  Δήμου.  Για  τα  οχήματα  αυτά  και  για  το

τελευταίο έτος χρήσης τους, ο Δήμος κρατάει στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην αποκομιδή

των απορριμμάτων. Να δημιουργηθεί πρόγραμμα το οποίο: 

Γ1. Να περιλαμβάνει επικεφαλίδα και τμήμα δηλώσεων 

(Μονάδες 2)

Γ2. Για κάθε απορριμματοφόρο θα διαβάζει:

I. Το όνομα του υπευθύνου και θα το καταχωρεί στο μονοδιάστατο πίνακα ΟΝ[20]. 

(Μονάδες 2)

II. Τις ποσότητες απορριμμάτων που συγκέντρωσε κάθε μήνα το τελευταίο έτος και θα τις

καταχωρεί στο διδιάστατο πίνακα ΑΠΟΡ[20,12].

(Μονάδες 3)

Γ3. Θα εμφανίζει το όνομα του υπαλλήλου με την μεγαλύτερη συνολική ποσότητα απορριμμάτων
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(Μονάδες 5)

Γ4. Θα εμφανίζει το όνομα του υπευθύνου που είχε τη μικρότερη ποσότητα τον τελευταίο μήνα

του έτους.

(Μονάδες 3)

Γ5.  Να διαβάζει το όνομα ενός υπεύθυνου και να εμφανίζει τη συνολική ποσότητα σκουπιδιών για

την οποία ήταν υπεύθυνος. Αν δεν υπάρχει ο συγκεκριμένος υπεύθυνος να εμφανίζεται σχετικό

μήνυμα.

(Μονάδες 5)

ΘΕΜΑ Δ

Σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου διεξάγεται το αγώνισμα του άλματος τριπλούν.

Συμμετέχουν 16 αθλητές στον τελικό του αγωνίσματος και κάθε αθλητής έχει δικαίωμα να

κάνει από καμία μέχρι 6 προσπάθειες. Κάθε προσπάθεια που δεν είναι άκυρη (ο αθλητής

πατάει  εκτός  ορίων  στην  έναρξη  της  προσπάθειας)  καταμετρείται.  Για  την  τελική

κατάταξη  προσμετράται  μόνο  η  καλύτερη  προσπάθεια  του  κάθε  αθλητή.  Να  γραφεί

πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που:

Δ1. Θα περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.
(Μονάδες 1)

Για κάθε αθλητή:
Δ2. α. Να διαβάζει το όνομά του

β. Για  κάθε  άλμα  του,  να  διαβάζει  την  επίδοση  του.  Σε  περίπτωση  άκυρης
προσπάθειας, ως επίδοση δίνεται η τιμή 0.

γ. Θα ρωτάει αν ο αθλητής επιθυμεί να συνεχίσει και θα διαβάζει σε μια μεταβλητή
την απάντησή του (ΝΑΙ ή ΟΧΙ)

δ. Η εισαγωγή των επιδόσεων τερματίζεται όταν απαντήσει «ΟΧΙ» ή όταν κάνει 6
προσπάθειες.

(Μονάδες 6)
Δ3. Να βρίσκει και να εμφανίζει την καλύτερη επίδοσή κάθε αθλητή. Σε περίπτωση που

όλες οι προσπάθειές του είναι άκυρες, να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα.
(Μονάδες 4)

Δ4. Να εμφανίζει το νικητή του αγώνα (Θεωρείστε ότι δεν υπάρχουν ισοβαθμίες)'.
(Μονάδες 4)

Δ5. Να εμφανίζει  το πλήθος των αθλητών που είχαν τις 3 πρώτες τους προσπάθειες
άκυρες.

(Μονάδες 5)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να μην γίνει κανένας έλεγχος για τις τιμές εισόδου.

Σας ευχόμαστε ΕΠΙΤΥΧΙΑ στην προσπάθειά σας !
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