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ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 
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Σχεδιασμός Διαγωνίσματος :  Μειντάνης Απόστολος  

 
Δυσκολία διαγωνίσματος :  Το διαγώνισμα είναι  μεγάλης δυσκολίας λαμβάνοντας υπόψιν το 
πλήθος των ερωτημάτων και την ελάχιστη εμπειρία που έχετε  αποκτήσει  αυτή την περίοδο.  
Υλη διαγωνίσματος.  Περιλαμβάνει  το 95% περίπου της ύλης που απαιτείται  στις πανελλήνιες 
εξετάσεις.  

Παρατήρησεις  επί των θεμάτων :  Τα θέματα είναι ελεγμένα, δεν  υπάρχουν ασάφειες, δεν  
επιτρέπεται  η οποιαδήποτε είδους διευκρίνηση, οτιδήποτε σχετικό θα συζητηθεί στο επόμενο 
προγραμματισμένο μάθημα. Σε κάποια από τα ερωτήματα αναφέρεται η λέξη αλγόριθμος και  η 
εντολή Εμφάνισε η οποία είναι  ισοδύναμη της εντολής Γράψε στα Προγράμματα. ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  Δεν 
αλλάζει  η λειτουργία του κώδικα είτε έχω αλγόριθμο είτε έχω πρόγραμμα.  
 
 

ΘΕΜΑ Α  
 
Α1 .  Να δώσετε πρόγραμμα οποίο θα υλοποιεί  όλα  τα παρακάτω βήματα σε ένα και μόνο πρόγραμμα  
 
1. Να εισάγει  σε μία μεταβλητή Α την τιμή 0  
2. Να διαβάζει τρεις αριθμούς από  τον χρήστη και να τους αποθηκεύει  στις μεταβλητές Α1,Α2,Α3  

3. Να εμφανίζει  τον μεγαλύτερο από τους αριθμούς που  διάβασε.  

4. Εάν ο  μεγαλύτερος έχει  θετική τιμή να  τον προσθέτει στην  μεταβλητή Α  
5. Να επαναλαμβάνει τα βήματα 2,3,4  μέχρι ότου η τιμή της μεταβλητής Α ξεπεράσει την τιμή 13.  

Μονάδες 5  
Α2 . 
Να απαντήσετε με σωστό  ή  λάθος στις παρακάτω  προτάσεις  
 

1. Ο τελεστής ΜΟD επιστρέφει  το  ακέραιο υπόλοιπο  της διαίρεσης 2 ακεραίων αριθμών  
2. Ο τελεστής ΜΟD επιστρέφει  το  ακέραιο  υπόλοιπο  της διαίρεσης 2 πραγματικών αριθμών  
3. Ο τελεστής DIV επιστρέφει  το  ακέραιο  πηλίκο της διαίρεσης 2 ακεραίων αριθμών  
4. Ο τελεστής DIV επιστρέφει  το  ακέραιο  πηλίκο της διαίρεσης 2 πραγματικών αριθμών  
5. Σε  μία αριθμητική  έκφραση ο τελεστής * έχει  προτεραιότητα έναντι  του  τελεστή +  
6. Σε  μία αριθμητική  έκφραση ο τελεστής + έχει  προτεραιότητα έναντι  του  τελεστή /  
 

Μονάδες 6  
 
Α3.  Δίνεται το παρακάτω  τμήμα αλγορίθμου. Να απαντήσετε πόσες φορές  θα εκτελεστεί  η 

επανάληψη για κάθε  μία από  τις περιπτώσεις.  
 
ΓΙΑ Α ΑΠΟ Β ΜΕΧΡΙ Γ  ΜΕ_ΒΗΜΑ Δ  

ΕΝΤΟΛΕΣ  

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
 
1. Β=0 , Γ=5 , Δ=1  
2. Β=5 ,  Γ=2 , Δ=-1 
3. Β=13 , Γ=17 , Δ=2  
4. Β=-2 , Γ=2 , Δ=3  

Μονάδες 4  
 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α4 . 
Το παρακάτω τμήμα αλγόριθμου αναζητά ένα δεδομένο (key) σε έναν πίνακα Α[500] με ήδη 

καταχωρημένα και ταξ ινομημένα δεδομένα κατά  αύξουσα σειρά και  εμφανίζει  την θέση του στον 
πίνακα. Να συμπληρώσετε τα κενά.  
 
Γ   ΨΕΥΔΗΣ  
Α1 

Β ___ 

ΟΣΟ Α<=Β ΚΑΙ Γ=ΨΕΥΔΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  
Δ  (Α+Β)___2  

AN Α[Δ]=___ ΤΟΤΕ  
ΓΑΛΗΘΗΣ 
Ε   ___ 

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Α[Δ]___key ΤΟΤΕ  
Α ___+___ 

ΑΛΛΙΩΣ  
___  Δ-1 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

ΓΡΑΨΕ Ε  
Μονάδες 8  

Α5.Έστω ένα πίνακας δύο διαστάσεων Α [10,10] που περιέχει  πραγματικούς αριθμούς .  
Να δώσετε τμήμα κώδικα ο οποίος θα υπολογίζει  το άθροισμα των στοιχείων της πρώτης διαγωνίου  

Μονάδες 3  

Α6 .  Να εκτελέσετε τις παρακάτω  πράξεις  και  να γράψετε  στο τετράδιο σας το αποτέλεσμα.  
 
1. 1MOD11-2+3*6-4 
2. 3DIV1 - 10MOD9+6*13DIV6-2 
3. 6-2*4DIV2MOD5+11 
4. (13-13-13-13-13+4*13)MOD14 

Μονάδες 4  

Α6+1.  
Δίνεται  το παρακάτω  τμήμα αλγορίθμου. Να εμφανίσετε τις τελικές  τιμές  των  μεταβλητών Α  και Β 
όπως εμφανίζονται  
Α 1 

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1  ΜΕΧΡΙ 4  
Β   Α 

Α   Α+Β 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
Α   Α-3 

ΓΡΑΨΕ Α,Β  
Μονάδες 3  

Α8 .  Να συμπληρώσετε τα κενά στον παρακάτω  αλγόριθμο έτσι  ώστε να εμφανίζει  πάντα την 

μεγαλύτερη  τιμή. 
 
ΔΙΑΒΑΣΕ Α,Β  
ΑΝ _____ ΤΟΤΕ  

______ 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  

ΓΡΑΨΕ Α  
Μονάδες 3  

Α9 .  Δίνεται το  παρακάτω  τμήμα  αλγορίθμου  
 
ΑΝ Χ>0 ΤΟΤΕ  

ΔΑΛΗΘΗΣ 

ΑΛΛΙΩΣ  
ΔΨΕΥΔΗΣ  

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  
 
Να συμπληρώσετε το κενό στον παρακάτω  αλγόριθμο έτσι  ώστε να επιτελεί  την ίδια ακριβώς 
λειτουργία  

 
Δ  ___ 

 
Μονάδες 1  

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α10 . Να αναφέρετε ποιό το  αποτέλεσμα των παρακάτω  εκφράσεων όταν χρησιμοποιούνται  στην 
δημιουργία ενός προγράμματος.  

 
1. Α_Τ(Χ)  
2. Τ_Ρ(Χ)  
3. Α_Μ(Χ)  

Μονάδες 3  
 

 
 

ΘΕΜΑ Β  
 
Β1 . 
Δίνεται  το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου  
 
Α0 
Β0 
Δ0 

ΓΙΑ Ε ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100  

 ΔΙΑΒΑΣΕ Κ  
 ΑΝ Κ>0 ΤΟΤΕ ΑΑ+1  
 ΒΒ+Κ  
 ΑΝ Ε=1 ΤΟΤΕ ΓΚ  
 ΑΝ Ε<>1 ΚΑΙ Κ<Γ ΤΟΤΕ ΓΚ  

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
Δ  100-Α 

 
Να γράψετε στο τετράδιο σας τις μεταβλητές Α,Β,Γ,Δ και δίπλα τον κατάλληλο αριθμό 1 -6 για 
κάθε μεταβλητή. Οι αριθμοί 1 -6 δίνονται  παρακάτω και  περιγράφουν πιθανούς υπολογισμούς.  
 
1.Υπολογισμός μεγαλύτερου αριθμού  

2.Υπολογισμός μέσου όρου.  
3.Υπολογισμός πλήθους θετικών.  
4.Υπολογισμός αθροίσματος  
5.Υπολογισμός του μικρότερου αριθμού  
6.Υπολογισμός αρνητικών ή μηδέν  
 

Μονάδες 4  

B2 . Δίνεται το παρακάτω  τμήμα αλγορίθμου. Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο  διάγραμμα ροής.  
 
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

Α   0 
B   2 

ΟΣΟ Β<=10  ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  
ΔΙΑΒΑΣΕ Β  
Α   Α+Β 
Β   Β+2  

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
ΓΡΑΨΕ Α  

ΔΙΑΒΑΣΕ Κ  
ΑΝ Κ >0 ΤΟΤΕ Α   Α+Κ  

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Α>100  
Μονάδες 8  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β3 .  
Δίνεται  το παρακάτω τμήμα  αλγορίθμου.  Να  σχεδιάσετε  τον  πίνακα  Α στο  τετραδιό σας με τις τιμές  

που θα έχει  μετά την εκτέλεση του  αλγορίθμου.  
 
ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1ΜΕΧΡΙ 5  

ΓΙΑ ΛΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5  
ΑΝ Λ=Κ ΤΟΤΕ  

Α[Λ,Κ]  1 

ΑΛΛΙΩΣ  
Α[Λ,Κ]  0 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
 

Μονάδες 8  
ΘΕΜΑ Γ  
 
Να δοθεί  πρόγραμμα το οποίο  
 

Γ1.  Θα διαβάζει τις  ονομασίες των πόλεων ενός νομού και τον πληθυσμό τους μέχρι  να δοθεί σαν 
όνομα η λέξη 'ΤΕΛΟΣ'.  

Μονάδες 4  
Γ2.  Να εμφανίζει  το όνομα της πόλης με τον μεγαλύτερο πληθυσμό. Θεωρείστε ότι  υπάρχει μόνο 
μία πόλη.  

Μονάδες 4  
Γ3.  Να εμφανίζει  το πλήθος των πόλεων με πληθυσμό πάνω από 13000 κατοίκους.  

Μονάδες 4  

Γ4.  Για κάθε πόλη με πληθυσμό μεγαλύτερο από 13000 κατοίκους να διαβάζει  το πλήθος των 
κατοίκων με ηλικία μικρότερη από 18 έτη, το φύλο ( θεωρείστε ότι  δίνεται Α για αγόρια, Κ για 
κορίτσια ) και  την ηλικία κάθε ενός από αυτούς. Στη συνέχεια να εμφανί ζει  το πλήθος των 
αγοριών και  το πλήθος των κοριτσιών.  

Μονάδες 8  
 
ΘΕΜΑ Δ  

 
Ένα σχολείο (Λύκειο) του νομού Μεσσηνίας επιθυμεί να σχεδιάσει  μία εφαρμογή η οποία θα 
υλοποιεί  τα παρακάτω  

 
Δ1 .  Θα διαβάζει  τα ονόματα 100 μαθητών του σχολε ίου, την τάξη στην οποία φοιτά ο κάθε 
μαθητής  (η τάξη μπορεί να είναι  Α,Β ή Γ) και τους βαθμούς του κάθε μαθητή  σε 14 μαθήματα.  

Μονάδες 4  

Δ2 .Να υπολογίζει  και  να εμφανίζει  το πλήθος των μαθητών της κάθε τάξης.  
Μονάδες 4  

Δ3 .  Να εμφανίζει  με ανάλογο μήνυμα για το ποιά τάξη έχει τους  περισσότερους μαθητές. 
Θεωρείστε ότι  οι  τάξεις δεν είναι ισοπληθείς  

Μονάδες 4  
Δ4 .  Να διαβάζει  ένα όνομα μαθητή και σε περίπτωση που υπάρχει  να υπολογίζει  και  να εμφανίζει  

τους βαθμούς του ταξινομημένους κατά αύξουσα σειρά. Εάν δεν υπάρχει να εμφανίζει  κατ αλληλα 
διαμορφωμένο μήνυμα.  

Μονάδες 8  
 
 
 
 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


