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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ Α
Α1.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5
και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η
πρόταση είναι λανθασµένη.
1. Η επαναληπτικότητα των διαδικασιών είναι ένας από τους λόγους ανάθεσης της
επίλυσης ενός προβλήµατος σε υπολογιστή. (µονάδες 2)
2. Ο βρόχος Για κ από 5 µέχρι 5 εκτελείται µία φορά. (µονάδες 2)
3. ∆εν υπάρχουν δοµές δεδοµένων δευτερεύουσας µνήµης. (µονάδες 2)
4. Ένας από τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η επιλογή της καταλληλότερης γλώσσας προγραµµατισµού για την ανάπτυξη µιας εφαρµογής είναι το
είδος της εφαρµογής. (µονάδες 2)
5. Ένα υποπρόγραµµα µπορεί να καλείται µόνο από το κύριο πρόγραµµα. (µονάδες
2)
Μονάδες 10

Α2.

α. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται τα προβλήµατα µε κριτήριο το είδος της επίλυσης που επιζητούν. (µονάδες 3)
β. Έστω τα παρακάτω επιλύσιµα προβλήµατα:
1. ∆ίδεται ένας ακέραιος αριθµός Ν και ζητείται ποια είναι η παραγοντοποίηση
του Ν µε το µεγαλύτερο πλήθος παραγόντων.
2. ∆ίδεται ένας ακέραιος αριθµός Ν και το πρόβληµα που τίθεται είναι αν ο Ν
είναι άρτιος.
3. ∆ίδεται ένας ακέραιος αριθµός Ν και ζητείται να βρεθεί πόσες διαφορετικές
παραγοντοποιήσεις του Ν υπάρχουν.
Για καθένα από τα προβλήµατα αυτά, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό του
(1, 2 ή 3) και δίπλα την κατηγορία στην οποία ανήκει µε κριτήριο το είδος της
επίλυσης που επιζητεί. (µονάδες 3)
Μονάδες 6

Α3.

α. Πόσοι δείκτες απαιτούνται για την υλοποίηση µιας ουράς µε µονοδιάστατο πίνακα (µονάδες 2) και τι δείχνει ο καθένας; (µονάδες 2)
β. Ποιος δείκτης της ουράς µεταβάλλεται κατά τη λειτουργία της εξαγωγής; (µονάδες 2)
Μονάδες 6

Α4.

α. ∆ίνονται 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 3)
β. ∆ίνονται τα τµήµατα αλγορίθµου Ι και ΙΙ
Ι
Αν Χ > Y και Y≠1 τότε
Ζ ← Χ/(Y – 1)
Εµφάνισε Ζ
αλλιώς_αν Χ > Y και Y=1 τότε
Ζ ← Y/ X
Εµφάνισε Ζ
Τέλος_αν

ΙΙ
Αν ……….. τότε
Αν ……… τότε
………………
αλλιώς
…………........
Τέλος_αν
.…………….……
Τέλος_αν

Να γράψετε στο τετράδιό σας το τµήµα αλγορίθµου ΙΙ µε συµπληρωµένα τα κενά,
ώστε να παράγει το ίδιο αποτέλεσµα µε το τµήµα αλγορίθµου Ι. (µονάδες 5)
Μονάδες 8
Α5.

α. ∆ίνονται οι παρακάτω προτάσεις σε φυσική γλώσσα:
1. Αύξησε το Χ κατά 2.
2. Εκχώρησε στο Y τον µέσο όρο των Κ, Λ, Μ.
3. Το τελευταίο ψηφίο του Α είναι 5.
4. Ο Β είναι διψήφιος.
Να θεωρήσετε ότι οι Α και Β θετικοί ακέραιοι. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθµό της κάθε πρότασης και δίπλα την κωδικοποίησή της σε ΓΛΩΣΣΑ. (µονάδες 4)
β. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου:
∆ιάβασε Χ
Αν Χ>15 τότε
Γράψε 1
αλλιώς _αν Χ>23 τότε
Γράψε 2
αλλιώς
Γράψε 3
Τέλος_αν
Μια εντολή εξόδου στο παραπάνω τµήµα δεν πρόκειται να εκτελεστεί, όποια και
αν είναι η τιµή του Χ.
1. Ποια είναι η εντολή αυτή; (µονάδες 2)
2. Να γράψετε τις εντολές εξόδου που είναι δυνατόν να εκτελεστούν και,
δίπλα σε καθε µία από αυτές, το διάστηµα τιµών του Χ για το οποίο θα
εκτελεστεί η εντολή . (µονάδες 4)
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β
Β1.

∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου, όπου η µεταβλητή x έχει θετική ακέραια
τιµή:
Αν x>1 τότε
y←x
Αρχή_επανάληψης
y ← y-2
Εµφάνισε y
Μέχρις_ότου y≤0
Τέλος_αν
α. Να σχεδιάσετε στο τετράδιό σας το ισοδύναµο διάγραµµα ροής. (µονάδες 6)
β. Να ξαναγράψετε το τµήµα αυτό στο τετράδιό σας, χρησιµοποιώντας την εντολή
Για αντί της εντολής Μέχρις_ότου. (µονάδες 8)
Μονάδες 14

Β2.

Το παρακάτω ηµιτελές τµήµα αλγορίθµου εισάγει αριθµητικές τιµές σε πίνακα 100
θέσεων ώστε:
α. οι τιµές να είναι διαφορετικές µεταξύ τους ,
β. οι τιµές να εισάγονται σε αύξουσα σειρά.
Εάν κάποια εισαγόµενη τιµή δεν ικανοποιεί τις συνθήκες (α) και (β), επανεισάγεται.
(1)

∆ιάβασε Π[ ⋅ ⋅ ⋅ ]
(2)

( 3)

Για i από ⋅ ⋅ ⋅ µέχρι ⋅ ⋅ ⋅
Αρχή_επανάληψης
∆ιάβασε Π[i]
(4)
(5 )
(6 )
Μέχρις_ότου Π[ ⋅ ⋅ ⋅ ] ⋅ ⋅ ⋅ Π[ ⋅ ⋅ ⋅ ]
Τέλος_επανάληψης
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς (1) έως (6), που αντιστοιχούν στα κενά
του αλγορίθµου και, δίπλα σε κάθε αριθµό, ό,τι πρέπει να συµπληρωθεί, ώστε το
τµήµα αλγορίθµου να επιτελεί τη λειτουργία που περιγράφεται.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Γ
Μία εταιρεία µεταφοράς δεµάτων διαθέτει δύο αποθήκες, Α και Β, στο αεροδρόµιο. Κατά
την παραλαβή δεµάτων, κάθε δέµα τοποθετείται στην αποθήκη που έχει εκείνη τη στιγµή τον
περισσότερο ελεύθερο χώρο. Αν ο ελεύθερος χώρος της αποθήκης Α είναι ίσος µε τον ελεύθερο χώρο της αποθήκης Β, το δέµα τοποθετείται στην αποθήκη Α. Όταν όµως το δέµα δεν
χωρά σε καµία από τις δύο αποθήκες, προωθείται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, που βρίσκονται εκτός αεροδροµίου.
Γ1.

Να κατασκευάσετε πρόγραµµα που:
α. Να περιλαµβάνει κατάλληλο τµήµα δηλώσεων. (µονάδες 2)
β. Να διαβάζει τα µεγέθη ελεύθερου χώρου των αποθηκών Α και Β. (µονάδες 2)

γ. Να διαβάζει το µέγεθος κάθε εισερχόµενου δέµατος και να εµφανίζει το όνοµα
της αποθήκης (Α ή Β) στην οποία θα τοποθετηθεί αυτό ή να εµφανίζει το µήνυµα
«Προώθηση», όταν το δέµα δεν χωρά σε καµία από τις αποθήκες Α ή Β. Η
διαδικασία παραλαβής τερµατίζεται, όταν εισαχθεί ως µέγεθος δέµατος η τιµή 0.
(µονάδες 6)
δ. Στη συνέχεια, να καλεί υποπρόγραµµα, το οποίο να βρίσκει και να εµφανίζει το
όνοµα της αποθήκης (Α ή Β) στην οποία τοποθετήθηκαν τα περισσότερα δέµατα,
ή το µήνυµα «Ισάριθµα» σε περίπτωση που στις δύο αποθήκες Α και Β τοποθετήθηκαν ισάριθµα δέµατα, ή το µήνυµα «Καµία αποθήκευση στο αεροδρόµιο», αν
κανένα δέµα δεν τοποθετήθηκε σε οποιαδήποτε από τις αποθήκες Α ή Β. (µονάδες 2)
Μονάδες 12
Γ2.

Να κατασκευάσετε το υποπρόγραµµα που περιγράφεται στο ερώτηµα Γ1.δ.
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ ∆
Ένας διαγωνισµός τραγουδιού διεξάγεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση γίνεται ακρόαση
των 45 τραγουδιών που διαγωνίζονται και κάθε µέλος της επταµελούς κριτικής επιτροπής
βαθµολογεί το κάθε τραγούδι µε βαθµό από 1 έως 10. Στη δεύτερη φάση προκρίνεται κάθε
τραγούδι που συγκέντρωσε συνολική βαθµολογία µεγαλύτερη του 50 και το οποίο όλοι οι
κριτές έχουν βαθµολογήσει τουλάχιστον µε 5. Να γραφεί αλγόριθµος, ο οποίος:
∆1.

Για κάθε τραγούδι να διαβάζει τον τίτλο του και τον βαθµό που έδωσε κάθε κριτής.
∆εν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας.
Μονάδες 3

∆2.

Να υπολογίζει και να εµφανίζει τη συνολική βαθµολογία του κάθε τραγουδιού, η
οποία προκύπτει ως το άθροισµα των βαθµών όλων των κριτών.
Μονάδες 2

∆3.

Να βρίσκει και να εµφανίζει τους τίτλους των τραγουδιών που προκρίνονται στη
δεύτερη φάση του διαγωνισµού. Αν κανένα τραγούδι δεν προκρίνεται στη δεύτερη
φάση, να εµφανίζει κατάλληλο µήνυµα.
Μονάδες 6

∆4.

Να βρίσκει και να εµφανίζει το πλήθος των κριτών που έδωσαν τον µέγιστο βαθµό
τους σε ένα µόνο τραγούδι.
Μονάδες 9

