
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΕΠΠ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : 31 ΜΑΪΟY 2020 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  7 (ΕΠΤΑ) 

 

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) Κατά την λειτουργία της απώθησης διαγράφεται από τη στοίβα το στοιχείο 

που βρίσκεται στην κορυφή της στοίβας.  

2) Τα λάθη κατά τον χρόνο υλοποίησης δεν εντοπίζονται από τον μεταγλωττιστή.  

2) Το εκτελέσιμο πρόγραμμα παράγεται από το αντικείμενο πρόγραμμα μέσω του 

συνδέτη-φορτωτή.  

3) Σε μία εντολή της μορφής  ΕΠΙΛΕΞΕ <έκφραση> , η <έκφραση> μπορεί να 

είναι συγκριτική πράξη.  

5) Αν η δομή ενός προγράμματος στηρίζεται στις ενέργειες τότε μιλάμε για 

μιλάμε για αντικειμενοστραφή προγραμματισμό.  

 (μονάδες 10) 

 

Α2. i) Ποια είναι τα στοιχεία των αρχείων, από τι αποτελ ούνται και πως 

ταυτοποιούνται;  

ii) Τι καλείται εκσφαλμάτωση  και ποιος είναι ο στόχος της;  

iii) Ποια λάθη (κατηγορίες λαθών) κυρίως μας απασχολούν κατά τη φάση της 

εκσφαλμάτωσης; Δώστε ένα παράδειγμα από κάθε κατηγορία.  

iv) Τι είναι εμβέλεια; Ποιο είδος εμβέλειας έχουμε στη ΓΛΩΣΣΑ και ποια τα 

πλεονεκτήματά του;  

 (μονάδες 12)  

mailto:front_syn@hotmail.com


ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

Α3.Δίνονται οι παρακάτω εντολές:  

λ  λ+1  

λ  λ-2  

λ  λ+3  

 

Να γράψετε στο τετράδιό σας μία εντολή εκχώρησης που παράγει το ίδιο 

αποτέλεσμα.  

(μονάδες 2) 

 

Α4.Δίνονται οι τιμές των μεταβλητών Α=3, Β=1, Γ=15 και η παρακάτω έκφραση:  

               (ΟΧΙ  (Α + Β * 3 > 10)) ΚΑΙ  (Γ MOD (A - B) = 1) 

Nα υπολογίσετε την τιμή της έκφρασης αναλυτικά ως εξής:  

α. Να αντικαταστήσετε τις μεταβλητές με τις τιμές τους.  

(μονάδες 1)  

β. Να εκτελέσετε τις αριθμητικές πράξεις.  

(μονάδες 1)  

γ. Να αντικαταστήσετε τις συγκρίσεις με την τιμή ΑΛΗΘΗΣ, αν η σύγκριση 

είναι αληθής, ή την τιμή ΨΕΥΔΗΣ, αν είναι ψευδής.  

(μονάδες 1)  

δ. Να εκτελέσετε τις λογικές πράξεις, ώστε να υπολογίσετε την τελική τιμή της 

έκφρασης.  

(μονάδες 1)  

 

Α5. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα 

αληθείας.  

 

Α Β (ΟΧΙ Α) ΚΑΙ (ΟΧΙ Β)  ((ΟΧΙ Α) ΚΑΙ Β) Ή (Α ΚΑΙ (ΟΧΙ Β))  

Ψευδής  Ψευδής    

Ψευδής  Αληθής    

Αληθής  Ψευδής    

Αληθής  Αληθής    

(μονάδες 4) 

 

Α6. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:  

Αν  Χ > 1 τότε  

     Κ  Αληθής  

Αλλιώς  

     Κ  Ψευδής  

        Τέλος_αν  

Να γράψετε στο τετράδιό σας συμπληρωμένη την παρακάτω εντολή εκχώρησης, 

ώστε να έχει το ίδιο αποτέλεσμα με το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου.  

Κ  .....  

(μονάδες 2) 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

Α7. Δίνεται τo παρακάτω τμήμα αλγορίθμου σε μορφή διαγράμματος ροής:  

 
Να κατασκευάσετε ισοδύναμο τμήμα αλγορίθμου σε ψευδογλώσσα.  

 (μονάδες 5) 

 

Α8. Ο μέγιστος αριθμός των συγκρίσεων (επαναλήψεων) που απαιτούνται για την εύρεση ενός 

στοιχείου με τη δυαδική αναζήτηση σε ταξινομημένο πίνακα n στοιχείων, 

συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης μη ύπαρξης του στοιχείου, δίνεται από το ακέραιο 

μέρος του [log2(n)+1] (με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω). 

Για παράδειγμα, σε ένα πίνακα μεγέθους 100 ταξινομημένων στοιχείων (n=100), ο μέγιστος 

αριθμός συγκρίσεων (επαναλήψεων) είναι: [log2(100)+1]=[6,643856+1]=[7,643856]=7 

Χωρίς να κάνετε αναλυτικά τις παραπάνω πράξεις, ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός συγκρίσεων 

(επαναλήψεων) σε ένα πίνακα 1000 στοιχείων (n=1000) ; Αιτιολογείστε σύντομα. 

Υπόδειξη : υπολογίστε στο παραπάνω παράδειγμα το 2
7
 και σκεφτείτε ποια είναι η σχέση του 

με το μέγεθος του πίνακα. 

(μονάδες 2) 

Μονάδες 40  



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

ΘΕΜΑ Β : 
 

Β1.  Το τμήμα προγράμματος που ακολουθεί συντάχθηκε για να υλοποιεί τον αλγόριθμο της 

σειριακής αναζήτησης μιας ακέραιας τιμής key, σ' έναν μη ταξινομημένο πίνακα ακεραίων, 

table[100]. Περιέχει όμως 3 λάθη, ένα από κάθε κατηγορία. Να εντοπίσετε τις γραμμές κώδικα 

που περιέχουν τα λάθη, να περιγράψετε σύντομα το λάθος και να προσδιορίσετε την κατηγορία 

λάθους. 

 

1.  ΔΙΑΒΑΣΕ  key 

2.  ΓΙΑ  i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ  100 

3.       ΔΙΑΒΑΣΕ  table(i) 

4.  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

5.  i←1 

6.  ΟΣΟ key < > table[i] KAI i<=10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  

7.       i<←i+1 

8.  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

9.  ΑΝ key = table[i] ΤΟΤΕ  

10.      ΓΡΑΨΕ  'Η ΤΙΜΗ ',key,' ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ',i  

11. ΑΛΛΙΩΣ  

12.      ΓΡΑΨΕ  'Η ΤΙΜΗ ',key,' ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ'  

13. ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
(μονάδες 6) 

 

Β2. Δίνεται το παρακάτω  υποπρόγραμμα για τη λειτουργία εισαγωγής σε ουρά. 

Για κάθε ένα  κενό γράψτε στο τετράδιο σας  τον αριθμό και το περιεχόμενο που 

του αντιστοιχεί.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Εισαγωγή(…(1)…, εμπρός , πίσω)  

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  

     ΑΚΕΡΑΙΕΣ: x, …(2)…, B[30], …(3)…, πίσω  

ΑΡΧΗ  

          ΔΙΑΒΑΣΕ …(4)…  

          ΑΝ εμπρός=0  και πίσω=…(5)…   ΤΟΤΕ   

                εμπρός1 

                πίσω…(6)…   

                Β[…(7)…] x  

          ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ πίσω < …(8)…  ΤΟΤΕ    

                 πίσω πίσω + …(9)…          

                 Β[πίσω]  …(10)…   

          ΑΛΛΙΩΣ                            
                ΓΡΑΨΕ ‘ γεμάτη ουρά’  

          ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
(μονάδες 5) 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

Β3. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να κωδικοποιήσετε τον παραπάνω αλγόριθμο σε πρόγραμμα.  

(μονάδες 6)  

 

Β4. Οι πρώτοι δύο αριθμοί όροι της ακολουθίας Fibonacci είναι το 0 και το 1, 

και κάθε επόμενος αριθμός είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων.  Δηλαδή η 

ακολουθία έχει τη μορφή 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …  

Συμπληρώστε τα κενά στο παρακάτω τμήμα προγράμματος, έτσι ώστε να 

εμφανίζεται ο 100
ος

 όρος της ακολουθίας Fibonacci. 

f0  0 

…(1)…  1 

ΓΙΑ i  ΑΠΟ  2 ΜΕΧΡΙ  100 

       fib  …(2)… + f1     

       …(3)…   …(4)… 

       …(5)…  …(6)… 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

 ΓΡΑΨΕ fib  

(μονάδες 3) 

Μονάδες 20 



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

ΘΕΜΑ Γ : 
 

Ένας μαθητής χρησιμοποιεί μια στοίβα ΕΡΓ[10] για την διαχείριση των εργασιών 

του. Όταν έχει μία νέα εργασία, την τοποθετεί στην κορυφή της στοίβας, την 

οποία και επιλύει  πρώτη. Τις εργασίες που έρχονται ενώ η στοίβα του είναι 

γεμάτη, ο μαθητής έχει συμφωνήσει να τις χρωστάει στον καθηγητή. Η στοίβα 

του μαθητή έχει ήδη 4 εργασίες μέσα.  

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οπο ίο:  

Γ1. θα περιέχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών  

(μονάδες 2)  

Γ2. θα διαβάζει από τον χρήστη τα ονόματα των 4 εργασιών που υπάρχουν ήδη 

μέσα στην στοίβα  

(μονάδες 2)  

Γ3. θα διαβάζει επαναληπτικά από τον μαθητή την λειτουργία που επιθυμεί να 

εκτελέσει με έλεγχο  δεδομένων για τιμές «Π» για προσθήκη εργασίας, «Ε» για 

επίλυση εργασίας  

(μονάδες 2)  

Γ4. στην περίπτωση της προσθήκης εργασίας, θα ελέγχει αν υπάρχει χώρος στην 

στοίβα, θα διαβάζει το όνομα της και θα την τοποθετεί στην στοίβα, διαφορετικά 

θα εμφανίζει μήνυμα «Θα την χρωστάω»  

(μονάδες 4) 

Γ5. στην περίπτωση της επίλυσης, θα ελέγχει αν υπάρχει κάποια εργασία στην 

στοίβα, θα την εμφανίζει και θα την βγάζει από την στοίβα, διαφορετικά θα 

εμφανίζει μήνυμα «Τέλος οι εργασίες»  

(μονάδες 4) 

Γ6. η παραπάνω επαναληπτική διαδικασία θα ολοκληρωθεί όταν ο μαθητής 

επιλύσει όλες τις εργασίες που έχει στην στοίβα του  

(μονάδες 2)  

Γ7. στο τέλος θα εμφανίζει:  

α) πόσες εργασίες χρωστάει ο μαθητής  

(μονάδες 1) 

β) πόσες εργασίες επίλυσε  

(μονάδες 1) 

γ)πόσες φορές ο μαθητής είχε 5 εργασίες στην στοίβα του μετά από την 

προσθήκη ή την επίλυση κάποιας εργασίας.  

(μονάδες 2) 

Μονάδες 20  

 

 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 7ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 7ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

ΘΕΜΑ Δ : 
 

Εταιρεία που ασχολείται με μετρήσεις τηλεθέασης καταγράφει στοιχεία, ανά 

ημέρα και για χρονικό διάστημα  μίας εβδομάδας, τα οποία αφορούν την 

τηλεθέαση των κεντρικών δελτίων ειδήσεων που προβάλλονται από πέντε (5) 

τηλεοπτικούς σταθμούς.  

Για τη διευκόλυνση της στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων να αναπτύξετε 

πρόγραμμα το οποίο:  

Δ1. Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων.  

(μονάδες 2)  

Δ2. Για κάθε έναν από τους τηλεοπτικούς σταθμούς να δέχεται το όνομά του και 

το πλήθος των τηλεθεατών που παρακολούθησαν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων 

κάθε μέρα της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Κυριακή. Να μη γίνει έλεγχος 

εγκυρότητας.  

(μονάδες 4) 

Δ3. Να καλεί για κάθε έναν από τους τηλεοπτικούς σταθμούς κατάλληλο 

υποπρόγραμμα, το οποίο να  υπολογίζει και να επιστρέφει το μέσο πλήθος 

τηλεθεατών, που παρακολούθησαν το κεντρικό δελτίο  ειδήσεών του, τη 

συγκεκριμένη εβδομάδα. Να αναπτύξετε το κατάλληλο υποπρόγραμμα.  

(μονάδες 4) 

Δ4. Να εμφανίζει τα ονόματα των σταθμών για τους οποίους ο μέσος όρος 

τηλεθέασης του Σαββατοκύριακου (2 ημέρες) ήταν τουλάχιστον 10% 

μεγαλύτερος από το μέσο όρο τηλεθέασης στις καθημερινές (Δευτέρα έως και 

Παρασκευή).  

(μονάδες 5) 

Δ5. Να εμφανίζει  τα ονόματα των τηλεοπτικών σταθμών, οι οποίοι κάθε ημέρα, 

από Δευτέρα έως και Κυριακή, παρουσιάζουν συνεχώς, από ημέρα σε ημέρα, 

αύξηση τηλεθέασης. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι σταθμοί, να εμφανίζει το μήνυμα: 

«Κανένας σταθμός δεν είχε συνεχή αύξηση τηλεθέασης ». 

(μονάδες 5) 

Μονάδες 20  

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


