
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΕΠΠ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ     

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΕΞΙ (6) 
ΘΕΜΑ Α :  

 

A1. Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω 

προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό , αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι 

λανθασμένη.  

 

1) Η διαδικασία είναι ένας τύπος υποπρογράμματος που υπολογίζει και 

επιστρέφει μόνο μία τιμή με το όνομά της, ενώ η συνάρτηση μπορεί να εκτελεί 

όλες τις λειτουργίες ενός προγράμματος.  

2) Οι μεταβλητές του προγράμματος δεν είναι γνωστές στα υποπρογράμματα και 

αντίστοιχα όλες οι μεταβλητές των υποπρογραμμάτων είναι άγνωστες στο 

πρόγραμμα.  

3) Τα ονόματα των τυπικών και των πραγματικών παραμέτρων πρέπει να είναι τα 

ίδια.  

4) Η ταξινόμηση των στοιχείων ενός πίνακα με τη μέθοδο της φυσαλίδας 

βασίζεται στην αρχή της σύγκρισης και αντιμετάθεσης ζευγών γειτονικών 

στοιχείων του πίνακα.  

5) Η μέθοδος της σειριακής αναζήτησης δικαιολογείται στην περίπτωση που ο 

πίνακας είναι μη ταξινομημένος και μικρού μεγέθους.  

(μονάδες 5)  

 

Α2. Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό καθεμιάς από τις  παρακάτω 

προτάσεις και δίπλα το γράμμα της σωστής απάντησης (μία μεταξύ των 

προτεινόμενων):  

 

i) Το διπλανό τμήμα αλγόριθμου 

χρησιμοποιείται για να αποδώσει τιμές στα 

στοιχεία ενός πίνακα Α.  

Ποιες είναι οι διαστάσεις του πίνακα Α 

(γραμμές x στήλες);  

α) 5x7   β) 3x4   γ) 4x5   δ) 7x5   ε) 4x3   στ) 5x4  

 

ii) Πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ Α[μ,λ] στον αλγόριθμο της 

προηγούμενης ερώτησης;  

α) 35   β) 12   γ) 20    

 (μονάδες 4) 

ΓΙΑ λ ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ  5 

    ΓΙΑ μ ΑΠΟ 3 ΜΕΧΡΙ  7 

        ΔΙΑΒΑΣΕ Α[μ,λ] 

    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ   

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

Α3.  

i) Να αναφέρετε ονομαστικά τα είδη λαθών που μπορεί να συμβούν σε  ένα 

πρόγραμμα.  (μονάδα 1) 

 

ii) Να αναφέρετε επιγραμματικά τα πλεονεκτήματα του τμηματικού 

προγραμματισμού.  (μονάδες 2) 

 

iii) Να αναφέρετε επιγραμματικά τις αρχές και τα πλεονεκτήματα του δομημένου 

προγραμματισμού.  (μονάδες 3) 

(μονάδες 6) 

 

Α4. Στο ακόλουθο τμήμα προγράμματος να συμπληρώσετε το τμήμα δηλώσεων 

που έχει παραληφθεί.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΣΚΗΣΗ  

… 

ΑΡΧΗ  

    ΔΙΑΒΑΣΕ  Β  

    Χ  28  

    Κ  13 

    ΟΣΟ Χ <> 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  

        Κ  Κ - 2 

        ΑΝ B = ‘ΑΛΗΘΗΣ’ ΤΟΤΕ  

            Υ  Κ MOD 2 

            L  K MOD Y 

        ΑΛΛΙΩΣ  

            R  Κ/2  

            X  X + R 

        ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  

        ΓΡΑΨΕ  X, K 

    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

(μονάδες 5)  

 

Α5. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:  

Δ  Αληθής  

Για α από  1 μέχρι  Ν  

     Δ   ΟΧΙ Δ  

Τέλος_επανάληψης  

Εμφάνισε  Δ  

Να το εκτελέσετε για καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις:  

1) Ν=0     2) Ν=1     3) Ν=4     4) Ν=2011     5) Ν=8128  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

και να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παραπάνω 

περιπτώσεις 1-5 και δίπλα τη λογική τιμή που θα εμφανιστεί μετά την εκτέλεση 

της αντίστοιχης περίπτωσης.  

(μονάδες 5)  

 

 

 

A6.  

 

Να γράψετε συμπληρωμένο κατάλληλα στο τετράδιό σας το παρακάτω τμήμα 

αλγορίθμου, ώστε να εμφανίζει διαδοχικά τις τιμές: 2, 4, 8, 10, 14.  

 

Για i από ……… μέχρι  ……… με_βήμα  .........  

 Αν ……… και  ……… τότε  

  Εμφάνισε  i 

 Τέλος_αν  

     Τέλος_επανάληψης   
(μονάδες 5)  

 

 

Α7. Να τροποποιήσετε το παρακάτω τμήμα μη δομημένου προγράμματος  έτσι 

ώστε να αποτελεί δομημένο πρόγραμμα.  

      Διάβασε  x 

L1: x  x + 1 

     Αν x < 5 ή x > 20 τότε 

         y  2*x 

         GOTO L1 

     αλλιώς  

         y  3*x 

     Τέλος_αν  

 (μονάδες 5)  

 

 

Α8. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου.   

 Για x από 1 μέχρι Κ  

Εμφάνισε x  

          Τέλος_επανάληψης  

Να μετατραπεί σε ισοδύναμο τμήμα αλγορίθμου χρησιμοποιώντας την εντολή  

Αρχή_Επανάληψης ... Μέχρις_Ότου  

 (μονάδες 5)  

Μονάδες 40  

 

 

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

ΘΕΜΑ Β :  

Β1.  Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου σε μορφή διαγράμματος ροής:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να κατασκευάσετε ισοδύναμο τμήμα αλγορίθμου σε ψευδογλώσσα.  

 (μονάδες 7)  

B2. Δίνεται τo παρακάτω πρόγραμμα και ένα υποπρόγραμμα:  

 

Πρόγραμμα  ΘέμαΒ  

Μεταβλητές  

     Ακέραιες: z,w  

Αρχή  

     z 1  

     w  3  

     Όσο  z <=35 επανάλαβε   

          Κάλεσε  Διαδ(z,w)  

          Γράψε z  

     Τέλος_επανάληψης  

Tέλος_Προγράμματος  

 

Διαδικασία Διαδ(w,z)  

Μεταβλητές  

     Ακέραιες: z,w  

Αρχή  

     w w+z  

     z z+2  

     Γράψε  z  

Τέλος_Διαδικασίας  

 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές που θα εμφανιστούν κατά την εκτέλεση 

του προγράμματος με τη σειρά που θα εμφανιστούν.  

(μονάδες 7)  

 

B3.  
 

i) Να γραφεί υποπρόγραμμα το οποίο θα δέχεται ως είσοδο έναν ακέραιο αριθμό. 

Αν ο αριθμός είναι άρτιος τότε θα επιστρέφει την τιμή “Άρτιος”, διαφορετικά θα 

επιστρέφει την τιμή “Περιττός”.  

(μονάδες 3)  

 

ii) Να γραφεί υποπρόγραμμα το οποίο θα δέχεται ως είσοδο έναν πραγματικό 

αριθμό, θα υπολογίζει και θα επιστρέφει την απόλυτη τιμή του.  

Σημ.:  Να μην χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση Α_Τ(x) που υποστηρίζει η γλώσσα 

προγραμματισμού “ΓΛΩΣΣΑ”.  

(μονάδες 3)  

Μονάδες 20  

ΘΕΜΑ Γ :  

 

Η δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου σας έχει 100 τίτλους βιβλίων, καθένας 

από τους οποίους πιθανόν να υπάρχει σε περισσότερα από ένα αντίτυπα. Να 

γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού «ΓΛΩΣΣΑ» το οποίο:  

Γ1) Αποθηκεύει στο μονοδιάστατο πίνακα ΤΙΤΛΟΙ[100] καθέναν από τους 100 

τίτλους βιβλίων.  

(μονάδες 3)  

Γ2) Αποθηκεύει στο μονοδιάστατο πίνακα ΑΝΤΙΤΥΠΑ[100] τον αριθμό των 

διαθέσιμων προς δανεισμό αντιτύπων του κάθε βιβλίου, εξασφαλίζοντας ότι κάθε 

στοιχείο του πίνακα θα είναι μη αρνητικός αριθμός.  

(μονάδες 5)  

 

Γ3) Διαβάζει έναν τίτλο και αν ο τίτλος  αυτός δεν είναι καταχωρημένος, 

εμφανίζει το μήνυμα  «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΥΤΗ». Αν ο τίτλος 

είναι καταχωρημένος, καλεί μια διαδικασία η οποία υλοποιεί τα εξής: Αν 

υπάρχουν διαθέσιμα αντίτυπα, εμφανίζει το μήνυμα «ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ» και μειώνει 

κατά ένα τον αριθμό των διαθέσιμων αντιτύπων, ενώ αν έχουν δανειστεί όλα τα 

αντίτυπα, εμφανίζει το μήνυμα «ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ».  

(μονάδες 12)  

Μονάδες 20  

 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

ΘΕΜΑ Δ :  

 

Σε πίνακα ΟΝ[30] εισάγουμε τα ονόματα 30 μαθητών και σε πίνακα ΒΑΘ[30,14] 

τη βαθμολογία των μαθητών σε 14 μαθήματα  

 

Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο:  

 

Δ1) θα περιέχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών  

(μονάδες 2)  

 

Δ2) θα διαβάζει τους πίνακες και ειδικά για τον ΒΑΘ[30,14] θα γίνεται 

επαναληπτικός έλεγχος εγκυρότητας ότι οι βαθμοί είναι μεταξύ του 0 και του 20.  

(μονάδες 2)  

 

Δ3) για κάθε μαθητή θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το μέσο όρο βαθμολογίας  

(μονάδες 2)  

 

Δ4) σε κάθε μάθημα θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το πλήθος των μαθητών με 

βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 18.5 (άριστα)  

(μονάδες 2)  

 

Δ5) θα διαβάζει το όνομα ενός μαθητή και αν υπάρχει στον πίνακα ΟΝ[30] θα 

εμφανίζει τους βαθμούς του σε όλα τα μαθήματα και τη μέση βαθμολογία του, 

διαφορετικά το μήνυμα “Δεν υπάρχει”.  

(μονάδες 3)  

 

Δ6) θεωρώντας γνωστό ότι η Άλγεβρα είναι το 4
ο
 μάθημα, θα υπολογίζει και θα 

εμφανίζει το μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα της Άλγεβρας.  

(μονάδες 3)  

 

Δ7) θα εμφανίζει το όνομα ή τα ονόματα των μαθητών που είχαν τον μεγαλύτερο 

βαθμό στην Άλγεβρα.  

(μονάδες 3)  

 

Δ8) θα εμφανίζει τα ονόματα των 5 καλύτερων μαθητών με βάση το μέσο όρο 

βαθμολογίας.  

(μονάδες 3)  

Μονάδες 20  

 

 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  


