
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΕΠΠ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΪΟΣ 2020  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  6 (ΕΞΙ) 

 

Διάρκεια διεξαγωγής διαγωνίσματος 10:00 –  13:00 

Παράδοση στο email του φροντιστηρίου  

(front_syn@hotmail.com) μέχρι 13:30  

 

 

ΘΕΜΑ A : 
 

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) Σε μία ουρά, αν ισχύει «εμπρός=πίσω», τότε στην ουρά υπάρχει ένα στοιχείο.  

2) Η μέθοδος «Διαίρει και Βασίλευε» χρησιμοποιεί την «από κάτω προς τα 

πάνω» προσέγγιση.  

3) O αντικειμενοστραφής προγραμματισμός χρησιμοποιεί την ιεραρχική 

σχεδίαση, τον τμηματικό προγραμματισμό και ακολουθεί τις αρχές του 

δομημένου προγραμματισμού.  

4) Κάθε δομή «ΑΝ» μπορεί να μετατραπεί σε αντίστοιχη δομή «ΕΠΙΛΕΞΕ».  

5) Γενικά, μία γλώσσα προγραμματισμού χαμηλότερου επιπέδου είναι ταχύτερη 

από μία γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου.  

(μονάδες 5)  

 

Α2.  

i) Ποιες είναι οι σκοπιές από τις οποίες μελετάει τους αλγορίθμους  η 

Πληροφορική; (ονομαστικά)  

ii) Από ποιες σκοπιές μελετά τα δεδομένα  η πληροφορική; (ονομαστικά)  

iii) Για ποιους λόγους αναθέτουμε την επίλυση ενός προβλήματος σε υπολογιστή;  

iv) Τι γνωρίζετε για τα λάθη κατά την εκτέλεση;  

(μονάδες 12)  

mailto:front_syn@hotmail.com


ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

Α3.  Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα.  

 

1. Αν η βαθμολογία (ΒΑΘΜΟΣ) είναι μεγαλύτερη από τον Μέσο Όρο (ΜΟ), τότε 

να τυπώνει «Πολύ Καλά», αν είναι ίση ή μικρότερη του Μέσου Όρου μέχρι και 

δύο μονάδες να τυπώνει «Καλά», σε κάθε άλλη περίπτωση να τυπώνει «Μέτρια».  

 

2. Αν το τμήμα (ΤΜΗΜΑ) είναι το Γ1 και η βαθμολογία (ΒΑΘΜΟΣ) είναι 

μεγαλύτερη από 15, τότε να τυπώνει το επώνυμο (ΕΠΩΝΥΜΟ).  

 

3. Αν η απάντηση (ΑΠΑΝΤΗΣΗ) δεν είναι Ν ή ν ή Ο ή ο, τότε να τυπώνει 

«Λάθος απάντηση».  

 

4. Αν ο αριθμός (Χ) είναι αρνητικός ή το ημίτονό του είναι μηδέν, τότε να 

τυπώνει «Λάθος δεδομένο», αλλιώς να υπολογίζει και να τυπώνει την τιμή της 

παράστασης  

       

      
 

 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1 έως 4 και δίπλα σε κάθε αριθμό 

την αντίστοιχη κωδικοποίηση σε ΓΛΩΣΣΑ.  

Σημείωση: Οι λέξεις με κεφαλαία μέσα στις παρενθέσεις είναι τα ονόματα των 

αντίστοιχων μεταβλητών.  

 (μονάδες 8)  

 

 

A4. Δίνεται o παρακάτω αλγόριθμος, στον οποίο έχουν αριθμηθεί οι εντολές 

εκχώρησης:  

 

    Αλγόριθμος Πολλαπλασιασμός 

    Δεδομένα //α,β// 

    Αν α > β τότε αντιμετάθεσε α, β 

1   γ  0 

    Όσο α > 0 επανάλαβε 

2        δ  α mod 10 

         Όσο δ > 0 επανάλαβε 

3            δ  δ − 1 

4            γ  γ + β 

         Τέλος_επανάληψης 

5        α ← α div 10 

6        β ← β * 10 

    Τέλος_επανάληψης 

    Αποτελέσματα //γ// 

    Τέλος πολλαπλασιασμός 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

Επίσης δίνεται υπόδειγμα πίνακα (πίνακας τιμών), με συμπληρωμένες τις αρχικές 

τιμές των μεταβλητών α,β (τιμές εισόδου), καθώς και της εντολής εκχώρησης με 

αριθμό 1.  

 

 

 

i. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον πίνακα και να τον συμπληρώσετε, 

εκτελώντας τον αλγόριθμο με αρχικές τιμές α = 20, β = 50 (που ήδη φαίνονται 

στον πίνακα). Για κάθε εντολή εκχώρησης που εκτελείται να γράψετε σε νέα 

γραμμή του πίνακα:  

α. Τον αριθμό της εντολής που εκτελείται (στην πρώτη στήλη).  

β. Τη νέα τιμή της μεταβλητής που επηρεάζεται από την εντολή (στην αντίστοιχη 

στήλη).                  

(μονάδες 3) 

ii. Να γράψετε τμήμα αλγορίθμου, που θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την εντολή:     

   Αν α > β τότε αντιμετάθεσε α, β      

χωρίς να χρησιμοποιήσετε την εντολή 

 αντιμετάθεσε.              

(μονάδες 3) 

iii. Να γράψετε τμήμα αλγορίθμου, που θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα με το παρακάτω τμήμα: 

     δ  α mod 10 

     Όσο δ > 0 επανάλαβε 

           δ  δ − 1 

           γ  γ + β 

     Τέλος_επανάληψης 

χρησιμοποιώντας αντί της εντολής Όσο την εντολή Για. Στο νέο τμήμα αλγορίθμου να 

χρησιμοποιήσετε μόνο τις μεταβλητές α, β, γ, δ, που χρησιμοποιεί το αρχικό τμήμα.      

 (μονάδες 4) 

Μονάδες 40  

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

ΘΕΜΑ Β : 
 

B1. Δίνεται τo παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:  

 

Διάβασε  Χ  

Αν Χ >= 0 τότε  

     π1  

     Για  i από  1 μέχρι Χ  

          ππ*i  

     Τέλος_επανάληψης  

     Εμφάνισε  π  

Αλλιώς  

     Εμφάνισε  “Δεν υπάρχει παραγοντικό”  

Τέλος_αν  

 

Να κατασκευάσετε ισοδύναμο διάγραμμα ροής.  

 

(μονάδες 6) 

B2. Ο αριθμός π εκφράζει το πηλίκο της περιμέτρου ενός κύκλου προς τη 

διάμετρό του. Η τιμή του μπορεί να υπολογιστεί, κατά προσέγγιση, από τη 

παρακάτω παράσταση:  

 

 
Ο υπολογισμός της τιμής της παράστασης για 100 όρους του αθροίσματος 

γίνεται από το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου που περιλαμβάνει 5 κενά.  

 

παρονομαστής  ...
(1)

...  

Σ  0 

πρόσημο  1 

Για i από 1 μέχρι 100 

 όρος  1 / παρονομαστής  

 όρος  ...
(2)

... * πρόσημο  

 ...
(3)

...  Σ + όρος  

 πρόσημο  πρόσημο * ...
(4)

...  

 παρονομαστής  παρονομαστής + 2  

Τέλος_επανάληψης  

π  ...
(5)

... * Σ  

 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1 έως 5 που αντιστοιχούν στα 

κενά του αλγορίθμου και δίπλα σε κάθε αριθμό ό,τι πρέπει να συμπληρωθεί 

ώστε ο αλγόριθμος να υπολογίζει την τιμή του π όπως περιγράφηκε.  

 (μονάδες 7) 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

B3.  
Δίνεται το παρακάτω ημιτελές τμήμα αλγορίθμου:  

k  1 

ΓΙΑ i  ΑΠΟ  1 ΜΕΧΡΙ  4 

 ΓΙΑ j ΑΠΟ  1 ΜΕΧΡΙ  5 

 ΑΝ . . . . . . . . . . ΤΟΤΕ  

  Α[k]  i  

  A[. . .]  . . .  

  A[. . .]  . . .  

  k  . . .  

 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

 

Να συμπληρώσετε το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου, έτσι ώστε για τα μη 

μηδενικά στοιχεία ενός δισδιάστατου πίνακα ΠΙΝ[4, 5] να τοποθετεί σε ένα 

μονοδιάστατο πίνακα Α[60] τις ακόλουθες πληροφορίες: τη γραμμή, τη στήλη  

και κατόπιν την τιμή του.  

(μονάδες 7) 

Μονάδες 20  

ΘΕΜΑ Γ : 
 

Χρησιμοποιείται στοίβα Σ[100] για αποθήκευση ακέραιων αριθμών η οποία 

αρχικά είναι άδεια.  

Να αναπτύξετε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ το οποίο:  

Γ1) θα περιέχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών  

(μονάδες 2)  

Γ2) θα διαβάζει επαναληπτικά από τον χρήστη την λειτουργία που επιθυμεί να 

εκτελέσει με έλεγχο δεδομένων για τιμές «Α» για απώθηση, «Ω» για ώθηση και 

«Τ» για τερματισμό λειτουργίας  

(μονάδες 3)  

Γ3) στην περίπτωση της ώθησης, θα ελέγχει αν υπάρχει χώρος στην σ τοίβα, θα 

διαβάζει έναν αριθμό και θα τον τοποθετεί στην στοίβα, διαφορετικά θα 

εμφανίζει μήνυμα «Γεμάτη στοίβα»  

(μονάδες 5)  

Γ4) στην περίπτωση της απώθησης, θα ελέγχει αν υπάρχει κάποιο στοιχείο στην 

στοίβα, θα το εμφανίζει και θα το βγάζει από την στοίβ α, διαφορετικά θα 

εμφανίζει μήνυμα «Άδεια στοίβα»  

(μονάδες 5)  

Γ5) στο τέλος θα εμφανίζει:  

i) το άθροισμα των αριθμών που έγιναν ώθηση στην στοίβα  

(μονάδες 2)  

ii) πόσες φορές πραγματοποιήθηκε η λειτουργία της απώθησης  

(μονάδες 2)  



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

iii) μήνυμα «Άδεια στοίβα» αν η στοίβα είναι άδεια, διαφορετικά θα 

εμφανίζει πόσα στοιχεία έχει μέσα η στοίβα.  

(μονάδες 2)  

 

Μονάδες 20  

 

ΘΕΜΑ Δ : 
 

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο γιορτάζει τα 150  χρόνια από τη 

θεμελίωσή του, θέλει να αναπτύξει μία εφαρμογή για την προβολή των 

εκθεμάτων του.  

 

Να αναπτύξετε ένα πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο:  

Δ1) Να περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.  

(μονάδες 2)  

 

Δ2) Να διαβάζει 1.000.000 ακέραιους κωδικούς εκθεμάτων στον πίνακα ΚΩΔ και 

1.000.000 ονομασίες εκθεμάτων στον πίνακα  ΕΚΘ.  

(μονάδες 2)  

 

Δ3) Να ταξινομεί, κατά αύξουσα σειρά, τους πίνακες με βάση τον κωδικό του 

εκθέματος.  

(μονάδες 8) 

 

Δ4) Να ζητά από τον χρήστη την εισαγωγή ενός κωδικού και, εφόσον αυτός 

αντιστοιχεί σε έκθεμα, να εμφανίζει την ονομασία του εκθέματος. Εάν το έκθεμα 

δεν υπάρχει, να εμφανίζει το μήνυμα: «Δεν υπάρχει». Η διαδικασία να 

ολοκληρώνεται, όταν εισαχθεί ο αριθμός 0.  

(μονάδες 8) 

 

Σημείωση: Να θεωρήσετε ότι οι κωδικοί όλων των εκθεμάτων είναι διαφορετικοί 

μεταξύ τους.  

Υπόδειξη: Να χρησιμοποιήσετε τον αλγόριθμο της ταξινόμησης με επιλογή  και 

τον αλγόριθμο της δυαδικής αναζήτησης . 

Μονάδες 20  

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


