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

δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασµένη. (Μ 10) 
1. Ένα δοµηµένο πρόβληµα είναι επιλύσιµο. 
2. Η λογική έκφραση Χ Ή (ΟΧΙ Χ) είναι πάντα αληθής για κάθε τιµή της λογικής 

µεταβλητής Χ. 
3. Ο αλγόριθµος της σειριακής αναζήτησης χρησιµοποιείται αποκλειστικά σε 

ταξινοµηµένους πίνακες. 
4. Όταν το πλήθος των επαναλήψεων είναι γνωστό, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί η 

εντολή επανάληψης Όσο ... Επανάλαβε. 
5. Ο πίνακας είναι µία δοµή που µπορεί να περιέχει στοιχεία διαφορετικού τύπου. 

Α2. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου µε αριθµηµένες τις εντολές του: 
(1) Σ ← 0 
(2) Κ ← 0 
(3) Αρχή_Επανάληψης 
(4)  ∆ιάβασε Χ 
(5)  Σ ← Σ + Χ 
(6)  Αν Χ > 0 τότε 
(7)   Κ ← Κ + 1 
(8)  Τέλος_Αν 
(9) Μέχρις_ότου Σ > 1000 
(10) Εµφάνισε Χ 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και 
δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασµένη. (Μ 10) 
1. Η εντολή (4) θα εκτελεστεί τουλάχιστον µία φορά. 
2. Η εντολή (1) θα εκτελεστεί ακριβώς µία φορά. 
3. Στη µεταβλητή Κ καταχωρείται το πλήθος των θετικών αριθµών που δόθηκαν. 
4. Η εντολή (7) εκτελείται πάντα λιγότερες φορές από την εντολή (4). 
5. Η εντολή (6) εκτελείται λιγότερες φορές από την εντολή (4).  

Α3. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα προγράµµατος:  
Αν Β < 80 τότε  
Αν Y < 1.70 τότε 

Γράψε “Ελαφρύς, κοντός” 
Τέλος_αν 

Τέλος_αν 
Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας το παραπάνω τµήµα προγράµµατος χρησιµοποιώντας 
µόνο µία απλή εντολή Αν ... τότε ... Τέλος_αν.  (Μ 4) 

Α4. Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου µε αποκλειστική 
χρήση της δοµής Όσο ... Επανάλαβε. (Μ 4) 
Σ ← 0 
Για i από 1 µέχρι 100 
∆ιάβασε Χ 
Σ ← Σ + Χ 

Τέλος_επανάληψης  
Α5. α. Να δώσετε τον ορισµό του αλγορίθµου.  (Μ 4) 
 β. Να αναλύσετε τα κριτήρια της καθοριστικότητας και της περατότητας ενός αλγορίθµου.  

 (Μ 4) 
 γ. Να αναφέρετε τους τρόπους αναπαράστασης ενός αλγορίθµου. (Μ 4) 
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ΘΕΜΑ Β 
Β1. ∆ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος: 

Αλγόριθµος ΘέµαΒ 
z ← 1 
w ← 3 
Όσο z <= 35 επανάλαβε 

z ← z + w 
w ← w + 2 
Γράψε w, z 

Τέλος_επανάληψης 
Τέλος ΘέµαΒ 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιµές που θα εµφανιστούν κατά την εκτέλεση του 
αλγορίθµου µε τη σειρά που θα εµφανιστούν.  (Μ 10) 

Β2. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου: 
∆ιάβασε Χ 
Αν Χ >= 0 τότε 
π ← 1 
Για i από 1 µέχρι Χ 
π ← π * i 

Τέλος_επανάληψης  
Εµφάνισε π  

Αλλιώς 
Εµφάνισε “∆εν υπάρχει παραγοντικό” 

Τέλος_αν 
Να κατασκευάσετε ισοδύναµο διάγραµµα ροής. (Μ 10) 

 

ΘΕΜΑ Γ 
Ένα εµπορικό κατάστηµα έχει καταγράψει τις µηνιαίες εισπράξεις του για τα έτη 2009 και 2010.  
Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος: 
Γ1. Να διαβάζει τις µηνιαίες εισπράξεις για καθένα από τα δύο έτη και να τις καταχωρίζει σε 

αντίστοιχους µονοδιάστατους πίνακες. (Μ 4) 
Γ2. Να υπολογίζει και να εµφανίζει τη µεγαλύτερη µηνιαία είσπραξη για κάθε έτος. Θεωρήστε 

ότι για κάθε έτος η τιµή αυτή είναι µοναδική. (Μ 4) 
Γ3. Να εµφανίζει κατάλληλο µήνυµα στην περίπτωση που ο µήνας κατά τον οποίο σηµειώθηκε 

η µεγαλύτερη µηνιαία είσπραξη ήταν ο ίδιος και για τα δύο έτη. (Μ 4) 
Γ4. Να εµφανίζει τον µέσο όρο των µηνιαίων εισπράξεων για κάθε έτος. (Μ 4) 
Γ5. Να υπολογίζει και να εµφανίζει το πλήθος των µηνών του έτους 2009 κατά τους οποίους η 

µηνιαία είσπραξη ήταν µεγαλύτερη από αυτή του αντίστοιχου µήνα του έτους 2010. (Μ 4) 
 

ΘΕΜΑ ∆ 

Στην αρχή της ποδοσφαιρικής περιόδου οι 22 παίκτες µιας οµάδας, οι οποίοι αριθµούνται από 1 
έως 22, ψηφίζουν για τον αρχηγό που θα τους εκπροσωπεί. Κάθε παίκτης µπορεί να ψηφίσει 
όσους συµπαίκτες του θέλει, ακόµα και τον εαυτό του. Τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας 
καταχωρίζονται σε έναν πίνακα ΨΗΦΟΣ µε 22 γραµµές και 22 στήλες, έτσι ώστε το στοιχείο 
ΨΗΦΟΣ[i, j] να έχει την τιµή 1, όταν ο παίκτης µε αριθµό i έχει ψηφίσει τον παίκτη µε αριθµό j, 
και τιµή 0 στην αντίθετη περίπτωση. 
Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος: 
∆1. Να διαβάζει τα στοιχεία του πίνακα ΨΗΦΟΣ και να ελέγχει την ορθότητά τους µε 

αποδεκτές τιµές 0 ή 1. (Μ 4) 
∆2. Να εµφανίζει για κάθε παίκτη το πλήθος των ψήφων που έδωσε. (Μ 4) 
∆3. Να εµφανίζει για κάθε παίκτη το πλήθος των ψήφων που έλαβε. (Μ 4) 
∆4. Να εµφανίζει τον αριθµό του παίκτη που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Θεωρήστε ότι 

είναι µοναδικός. (Μ 4) 
∆5. Να εµφανίζει τον αριθµό κάθε παίκτη που δεν ψήφισε τον εαυτό του.  (Μ 4) 


