
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : (4) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ : ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ  

 

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

1.  Στο διάγραμμα ροής  το σχήμα της έλλειψης μπορεί να υπάρχει  περισσότερες από 
μία φορές.  

2.  Κάθε υποπρόγραμμα μπορεί να σχεδιαστεί, να αναπτυχθεί και να συντηρηθεί 
αυτόνομα.  

3.  Σε ένα δισδιάστατο πίνακα μπορούμε να αποθηκεύσουμε λογικές τιμές.  
4.  Η ταξινόμηση φυσαλίδας είναι ο πιο απλός και ταυτόχρονα ο πιο γρήγορος 

αλγόριθμος ταξινόμησης.  
5.  Το TikTok είναι ένας  τύπος μη κατευθυνόμενου γράφου.  

Μονάδες 10  
 
Α2.  α) Τι ονομάζουμε διπλά συνδεδεμέ νη λίστα;  

Μονάδες 5  
 β) Ποια είναι  η χρήση της στοίβας χρόνου εκτέλεσης;  

Μονάδες 6  
 
Α3. Δίνεται ο διπλανός αλγόριθμος  σε φυσική γλώσσα κατά βήματα:  

 
Βήμα 1:  Διάβασε Α,Β,Γ  
Βήμα 2:  Αν Γ=1 τότε  πήγαινε στο Βήμα 7  
Βήμα 3:  Αν Γ=2 τότε  πήγαινε στο Βήμα 9  
Βήμα 4:  Αν Γ=3 τότε  πήγαινε στο Βήμα 11  
Βήμα 5:  Θέσε Γ=0  
Βήμα 6:  Πήγαινε  στο Βήμα 12  
Βήμα 7:  Θέσε Γ= Α+Β^2  
Βήμα 8:  Πήγαινε  στο Βήμα 12  
Βήμα 9:  Θέσε Γ =  Α* Β  
Βήμα 10: Πήγαινε στο Βήμα 12  
Βήμα 11: Θέσε Γ  = Α^2 + Β  
Βήμα 12: Εμφάνισε Γ  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
Να γράψετε ισοδύναμο τμήμα αλγορίθμου σε ψευδογλώσσα.  

Μονάδες 5  

 
Α4. Για έναν πίνακα ΘΕΡ[7,10] να υλοποιηθεί τμήμα προγράμματος το οποίο:  
α. Να αντιμεταθέτει τα στοιχεία της 7 ης και 4 ης γραμμής.  
β. Να αντιμεταθέτει τα στοιχεία της 1 ης και 10 ης στήλης.  
γ.  Να ταξινομεί κατά αύξουσα σειρά τα στοιχεία της 7 ης στήλης.  
δ. Να ταξινομεί κατά φθίνουσα σειρά τα στοιχεία της 5 ης γραμμής.  

Μονάδες 4  

 
Α5. Δίνονται το παρακάτω πρόγραμμα και  2 υποπρογράμματα:  
 

 
Να γράψετε στο τετράδιό σας  τους αριθμούς των παρακάτω εντολών (1 -10) και δίπλα τη 
λέξη ΣΩΣΤΟ ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ. Για τις λάθος εντολές να γράψετε σύντομη αιτιολόγηση.  
Στο κύριο πρόγραμμα μπορούν να υπάρχουν οι εντολές:   
 1. ΚΑΛΕΣΕ Σ1(Μ,Ν,Λ)   
 2. ΚΑΛΕΣΕ Δ1(Ν,Κ,Λ,Μ)  
  
  
 5. ΚΑΛΕΣΕ Δ1(Ν,Κ,Μ,Λ)   
 
Στη διαδικασία Δ1 μπορούν να υπάρχουν οι εντολές:  
 6. ΑΝ Σ1(Δ,Α,Γ) <>  0 ΤΟΤΕ  
  
 8. ΚΑΛΕΣΕ Σ1(Δ,Α,Γ)   
 
Στη συνάρτηση Σ1 μπορούν να υπάρχουν οι εντολές:  
  
  

Μονάδες 10  
Θέμα Β  
Β1. Να γράψετε  τμήμα εντολών που θα αντιμεταθέτει τα στοιχεία δύο πινάκων Π1[Μ] και 
Π2[Μ] με τον εξής τρόπο: το 1ο στοιχείο του Π1 με το στοιχείο Μ του Π2,  το 2ο στοιχείο 
του Π1 με το στοιχείο Μ -1 του Π2 κ.ο.κ. 

Μονάδες 10 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β2. Να ξαναγράψετε το παρακάτω τμήμα προ γράμματος  ώστε να επιτελεί  την ίδια 
λειτουργία χρησιμοποιώντας διαδικασία αντί συνάρτησης. Σημείωση: να υλοποιήσετε και  
την αντίστοιχη διαδικασία. 
 
ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 
ΑΡΧΉ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 Υ← Χ +  1 
 ΑΝ Υ MOD 2 = 0 ΤΟΤΕ 
  Χ← Χ + ΣΥΝ1(Υ,Χ) 
 ΑΛΛΙΩΣ 
  Χ← Χ + 3 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΓΡΑΨΕ Χ,Υ 
ΜΕΧΡΙΣ_ΌΤΟΥ Υ>=8 

Μονάδες 10 
Θέμα Γ 
Μία εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού σχεδιάζει έναν κειμενογράφο για κινητές  συσκευές με 
τον οποίο ένας χρήστης  μπορεί  να γράψει  κείμενο μέχρι 500 χαρακτήρες, δίνοντας τη 
δυνατότητα καταμέτρησης γραμμάτων, λέξεων και  προτάσεων. Οι  λέξεις του κειμένου 
χωρίζονται με ένα χαρακτήρα κενό (“ “ ) και η πρόταση τελε ιώνει με μία τέλεια (“.” ).  
Θεωρείστε ότι  υπάρχει  ένα κύριο πρόγραμμα το οποίο επεξεργάζεται  τα παρακάτω 
δεδομένα και καλείται διαδικασία ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΣ που υλοποιεί τη λειτουργία του 
κειμενογράφου όπως εξηγείται παρακάτω.  
Να γράψετε την διαδικασία ΚΕΙΜΕΝΟΓ ΡΑΦΟΣ η οποία: 
Γ1 Δέχεται έναν κενό πίνακα ΓΡΑΜΜΑ[24] ο οποίος περιέχει τη  συχνότητα εμφάνισης του 
κάθε γράμματος.  Θεωρείστε ότι  έχει αρχικοποιηθεί με  0. 

Μονάδες 1 
Γ2. Διαβάζει  έναν -  έναν τους χαρακτήρες  που πληκτρολογεί  ο χρήστης στον κειμενογράφο.  
Το τέλος του διαβάσματος πραγματοποιείται όταν διαβαστεί  ο χαρακτήρας θαυμαστικό (!)  
ή έχουν πληκτρολογηθεί 500 χαρακτήρες.   

Μονάδες 2 
Γ3.  α) Εμφανίζει το πλήθος των λέξεων και  το πλήθος των προτάσεων του κειμένου. 

Μονάδες 5 
  β) Εμφανίζει το πλήθος των λέξεων που έχει η μεγαλύτερη πρόταση του κειμένου. 
Θεωρείστε ότι  η μεγαλύτερη πρόταση είναι μοναδική  

Μονάδες 5 
Γ4. Εμφανίζει  τη  συχνότητα εμφάνισης του κάθε χαρακτήρα στον  κειμενογράφο από το Α 
έως και το Ω, αρχίζοντας από αυτόν με  τη  μεγαλύτερη συχνότητα εμφάν ισης  

Μονάδες 5 
Γ5. Εμφανίζει  το μήνυμα “ΠΛΗΡΗΣ” στην περίπτωση που κειμενογράφος δε χωράει άλλους  
χαρακτήρες διαφορετικά υπολογίζει  και  εμφανίζει πόσους χαρακτήρες  μπορεί να 
πληκτρολογήσει ακόμα ο χρήστης. 

Μονάδες 2 
 
Θέμα Δ 
Ένας παραγωγός κόκκινων μήλων π αρατήρησε πως αν τοποθετήσει κόκκινα μήλα (ώριμα)  
ανάμεσα σε πράσινα (άγουρα) τότε τα πράσινα μήλα αρχίζουν και ωριμάζουν γρηγορότερα.  
Τα πράσινα μήλα που βρίσκονται αριστερά και  δεξιά από κάθε κόκκινο (ώριμο) αρχίζουν να 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝ1(Β,Α): ΑΚΕΡΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β 
ΑΡΧΗ 
ΑΝ (Α+Β) > 2^3 ΤΟΤΕ 
ΣΥΝ1← (8-Α) MOD B DIV 2 
ΑΛΛΙΩΣ 
ΣΥΝ1← (Β^2-Α) MOD 2 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ωριμάζουν (κοκκινίζουν)  σε διάστη μα μίας ημέρας. Κάθε μήλο έχει δύο γειτονικά μήλα 
εκτός του πρώτου και  του τελευταίου. 
Δ1. Να γράφει πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που προσομοιώνει  τη  διαδικασία ωρίμανσης των 
μήλων ως εξής: 
 α) χρησιμοποιεί τον πίνακα Σ [50]  που αναπαριστάνει μία γραμμή 50 μήλων με  την 
μία θέση του πίνακα να αναφέρεται  σε ένα μήλο. 
 β) για κάθε ένα από τα 50 μήλα να διαβάζει το γράμμα Π αν είναι άγουρο (πράσινο) 
ή το γράμμα Κ αν είναι ώριμο (κόκκινο)  και να τα εισάγει στον πίνακα Σ 

Μονάδες 1 
 γ) καλεί συνάντηση Σ1 που δέχεται τον πί νακα Σ  και επιστρέφει πόσα ώριμα μήλα 
υπάρχουν στη συσκευασία.  

Μονάδες 2 
 δ) καλεί  διαδικασία Δ1 που δέχεται  τον πίνακα Σ και τον επιστρέφει τροποποιημένο 
κατάλληλα ώστε να δείχνει τα μήλα που έχουν ωριμάσει μετά από μία μέρα τοποθετώντας 
το χαρακτήρα Κ στην κατάλληλη θέση του πίνακα  

Μονάδες 2 
 ε) καλεί  συνάρτηση Σ1 που δέχεται τον πίν ακα Σ  και επιστρέφει τον αριθμό των 
ώριμων μήλων που υπάρχουν σε αυτόν. 

Μονάδες 2 
 ζ) υπολογίζει και  εμφανίζει την ποσοστιαία αύξηση των ώριμων μήλων μετά από μία 
μέρα  

Μονάδες 4 
Δ2. Να υλοποιήσετε  τα παραπάνω υποπρογράμματα 

Μονάδες 9  
 
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!! 


