
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ’  ΛΥΚΕΙΟΥ    (Γ3)  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ : ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ  

 

Θέμα Α  
Α1. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις:  

1.  Για τον υπολογισμό των δύο μικρότερων στοιχεία ενός πίνακα δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί συνάρτηση.  

2.  Ο διερμηνευτής παράγει το αντικείμενο πρόγραμμα.  
3.  Σε μία δομή επιλογής  δεν μπορεί να εμφανιστούν λογικά λάθη.  
4.  Κατά την εκτέλεση του προγράμματος η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ χωρίς να διακόψει την 

εκτέλεση του εκχωρεί τιμές στις μεταβλητές της λίστας της.  
5.  Η πρόταση 'α' > 'αα' είναι ΑΛΗΘΗΣ.  

Μονάδες 10  
 

Α2.  α. Να αναφέρετε επιγραμματικά τα πλεονεκτήματα του δομημένου προγραμματισμού.  
Μονάδες  3  

 β. Να δώσετε τον ορισμό της μεθόδου “Διαίρει και Βασίλευε”  
Μονάδες 4  

 γ. Να αναφέρετε και να αναλύσετε τη διαφορά μεταξύ φυσικών και τεχνητών 

γλωσσών.  

Μονάδες 5  

 

Α3.  Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος στο οποίο χρησιμοποιείται ο πίνακας Α[7], 

που περιέχει θερμοκρασίες που μετρήθηκαν από έναν αισθητήρα, ο οποίος όταν διακόπτει τη 
λειτουργία του καταχωρεί την τιμή -273. Στόχος είναι να εμφανίσει τον μέσο όρο των 

θετικών θερμοκρασιών που μετρήθηκαν.  

 

 1. S 0 
 2. πλ 0 
 3. i 1 
 4. ΟΣΟ A[i] <> -273 Ή i<=7 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  

 5.  ΑΝ Α[i]>=0 ΤΟΤΕ  

 6.   S S+A[i] 
 7.   πλ πλ+1 
 8.  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  

 9.  i i+1 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 10.ΤΕΛΟΣ_ΟΣΟ  

 11.Μ_Ο S/πλ 
 12.ΓΡΑΨΕ Μ_Ο  

 

Το παραπάνω τμήμα προγράμματος περιέχει  λάθη και των τριών κατηγοριών. Να αναφέρετε 

το λάθος, τη γραμμή που υπάρχει και σε ποια κατηγορία ανήκει;  

Μονάδες 10  

 

Α4. Να τοποθετήσετε σε δυαδικό δένδρο αναζήτησης τους παρακάτω αριθμούς  
 

15, 9, 18, 7, 13, 16, 22, 5, 8, 11, 14  
Μονάδες 4  

 

Α5. Να τοποθετήσετε σε απλά συνδεδεμένη λίστα τα στοιχεία Κ, Μ, Δ, Α 
 (i)  Σχεδιάστε γραφικά την μορφή της. 
 (ii) Πως θα διαμορφωθεί αν εισαχθεί μεταξύ Μ και Δ ο κόμβος Β; 

Μονάδες 4  

 

Θέμα Β  

Β1. Να γράψετε τους αριθμούς (1) έως (8) που αντιστοιχούν στα κενά του διπλανού 

τμήματος προγράμματος  και δίπλα σε κάθε αριθμό ό,τι  πρέπει να συμπληρωθεί ώστε το 

διπλανό τμήμα να υπολογίζει και να εμφανίζει το παρακάτω άθροισμα: 

S← ___(1)___ 
κ← ___(2)___  

ΓΙΑ i ΑΠΌ ___(3)___ ΜΕΧΡΙ ___(4)___  

κ← κ ___(5)___ I  

S← S + ___(6)___ / ___(7)___  

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

ΓΡΑΨΕ ___(8)___  

Μονάδες 8  

 

Β2. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα και υποπρογράμματα. Να γίνει πίνακας τιμών και να 

καταγραφούν οι τιμές που εκτυπώνονται στην οθόνη. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΗΣΗ  

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  

 ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Α, Β, Χ  

ΑΡΧΗ  

Α <- 1  

Β <- 2  

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

 ΑΝ Α <= 4 ΤΟΤΕ  

  ΚΑΛΕΣΕ ΔΙΑΔ_54 (Α, Β, Χ)  

 ΑΛΛΙΩΣ  

  Χ <- ΣΥΝ_35 (Α, Β)  

 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  

 ΓΡΑΨΕ Α, Β, Χ  

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ( Χ>11 )  

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

!---------------------------------   

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΔ_54 (Λ, Κ, Μ)  

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  

 ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Κ, Λ, Μ  

ΑΡΧΗ  

Κ <- Κ + 1  

Λ <- Λ + 3  

Μ <- Λ + Κ  

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

!---------------------------------   

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝ_35 (Ε, Ζ) :  ΑΚΕΡΑΙΑ  

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  

 ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Ε, Ζ  

ΑΡΧΗ  

Ζ <- Ζ + 2  

Ε <- Ε * 2  

ΣΥΝ_35 <- Ε + Ζ  

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ  

Μονάδες 12  
 
 
Θέμα Γ  
Το κόστος του εισιτηρίου σε ένα κινηματογράφο εξαρτάται από την ημέρα προσέλευσης και 
από την κατηγορία του πελάτη και καθορίζεται από τον πίνακα που ακολουθεί:  

 
Γ1. Γράψε υποπρόγραμμα που δέχεται ως παράμετρο την κατηγορία του πελάτη (ενήλικας 
ή παιδί) και την ημέρα προσέλευσης (καθημερινή η Σαββατοκύριακο) και υπολογίζει το 
κόστος του εισιτηρίου.  

Μονάδες 8  
Γ2. Γράψτε πρόγραμμα που θα διαβάζει την κατηγορία πελάτη και την ημέρα προσέλευσης 
των ατόμων που προσήλθαν στον κινηματογράφο μέσα στο μήνα που πέρασε (η είσοδος 
δεδομένων ολοκληρώνεται μόλις δοθεί ως κατηγορία πελάτη η λέξη “Τέλος”) και θα 
υπολογίζει και εμφανίζει:  
 α. τη συνολική είσπραξη από τους ενήλικες.  
 β. πόσα παιδιά προσήλθαν σε καθημερινή προβολή.  
 γ. το ποσοστό των ενηλίκων που προσήλθαν σε προβολή Σαββα τοκύριακου.  
 δ. τη συνολική είσπραξη από τα παιδιά που προήλθαν Σαββατοκύριακο.  

Μονάδες 12  
 
Θέμα Δ  
Στο πλαίσιο σχετικής έρευνας καταγράφεται ο μηνιαίος αριθμός των Ευρωπαίων 
επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης για την χρονιά που πέρασε. Αν οι 
επισκέπτες αυτοί προέρχονται από 10 ευρωπαϊκές χώρες να γράψετε πρόγραμμα το οποίο:  



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Δ1. Έχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών.  
Μονάδες 1  

Δ2. Εισάγει σε κατάλληλους πίνακες τα ονόματα των 10 χωρών και το μηνιαίο πλήθος των 
επισκεπτών που προέρχονται από τις χώρες αυτές για την χρονιά που πέρασε.  

Μονάδες 2  
Δ3. Εμφανίζει τα ονόματα των χωρών από τις οποίες προέρχεται το μεγαλύτερο συνολικό 
πλήθος επισκεπτών κατά την περίοδο του χειμώνα.  

Μονάδες 3  
Δ4. Για κάθε χώρα υπολογίζει και εμφανίζει:   
 α. το μεγαλύτερο μηνιαίο πλήθος επισκεπτών (προερχόμενων από τη χώρα αυτή) και 
τον αύξοντα αριθμό του μήνα στον οποίο καταγράφηκε το γεγονός αυτό.  

Μονάδες 2  
 β. το μικρότερο μηνιαίο πλήθος επισκεπτών (προερχόμενων από τη χώρα αυτή) και 
τον αύξοντα αριθμό του μήνα στο οποίο καταγρά φηκε το γεγονός αυτό.  

Μονάδες 2  
Δ5. Υπολογίζει και εμφανίζει το πλήθος των χωρών που είχαν την ακόλουθη ιδιότητα: το 
ποσοστό που καταλαμβάνει το συνολικό πλήθος των επισκεπτών τους κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο σε σχέση με το αντίστοιχο ετήσιο πλήθος επισκε πτών τους είναι τουλάχιστον 40%  

Μονάδες 5  
Δ6. Εμφανίζει τα ονόματα των χωρών που το σύνολο των επισκεπτών τους παρουσιάζει 
αύξηση από δίμηνο σε δίμηνο για την χρονιά που πέρασε αν δεν υπάρχουν τέτοιες χώρες 
εμφανίζει κατάλληλο ενημερωτικό μήνυμα.  

Μονάδες 5  
 

 

 

 

 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!  


