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ΘΕΜΑ 1ο

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω
προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος,
αν είναι λανθασµένη.
1. Η σειριακή αναζήτηση
ταξινοµηµένους πίνακες.

χρησιµοποιείται

αποκλειστικά

στους

2. Η εντολή επανάληψης ΓΙΑ … ΑΠΟ … ΜΕΧΡΙ … ΜΕ_ΒΗΜΑ
µπορεί να χρησιµοποιηθεί, όταν έχουµε άγνωστο αριθµό
επαναλήψεων.
3. Για την εκτέλεση µιας εντολής συµβολικής γλώσσας απαιτείται η
µετάφρασή της σε γλώσσα µηχανής.
4. Η λίστα των πραγµατικών παραµέτρων καθορίζει τις παραµέτρους
στην κλήση του υποπρογράµµατος.
5. Σε µία δυναµική δοµή δεδοµένων τα δεδοµένα αποθηκεύονται
υποχρεωτικά σε συνεχόµενες θέσεις µνήµης.
Μονάδες 10

Β. Να αναφέρετε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι λίστες των
παραµέτρων κατά την κλήση ενός υποπρογράµµατος.
Μονάδες 9

Γ. ∆ίνεται το παρακάτω πρόγραµµα και υποπρογράµµατα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κύριο
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ
ΑΡΧΗ
∆ΙΑΒΑΣΕ Α, Β, Γ
ΚΑΛΕΣΕ ∆ιαδ1(Α, Β, Γ)
ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ιαδ1(Β, Α, Γ)

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone
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ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ
ΑΡΧΗ
Α←Α+2
Β←Β–3
Γ←Α+Β
ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ
ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

Τι θα εµφανιστεί κατά την εκτέλεση του προγράµµατος, αν ως τιµές εισόδου
δοθούν οι αριθµοί 5, 7, 10;
Μονάδες 12
∆. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης Α και δίπλα το
γράµµα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. Στη Στήλη Β υπάρχει ένα
επιπλέον στοιχείο.
Στήλη Α
1. “ΑΛΗΘΗΣ”
2. ΚΑΙ
3. α > 12
4. αριθµός_παιδιών
5. ≤

Στήλη Β
Α. λογικός τελεστής
β. µεταβλητή
γ. αλφαριθµητική σταθερά
δ. λογική σταθερά
ε. συγκριτικός τελεστής
στ. συνθήκη

Μονάδες 5

Ε. Αν α = 5, β = 7 και γ = 10, να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω
προτάσεις χρησιµοποιώντας µία από τις λέξεις ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥ∆ΗΣ.
Πρόταση Α.
Πρόταση Β.

(όχι (α + 2 ≥ β)) ή β + 3 = γ
α + 2 * β < 20 και 2 * α = γ

Μονάδες 4

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone
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ΘΕΜΑ 2ο
1. ∆ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος σε µορφή διαγράµµατος ροής:
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Αρχή

∆ιάβασε Χ

Ψ

Χ mod 2 = 0

Α

Y←X DIV 2

Y←X ^ 2

Α

Y <= 10
Ψ

Y←2 * X + Y

Εµφάνισε Υ

Τέλος

α. Να κατασκευάσετε ισοδύναµο αλγόριθµο σε ψευδογλώσσα.

Μονάδες 7

β. Να εκτελέσετε τον αλγόριθµο για κάθε µία από τις παρακάτω τιµές της
µεταβλητής Χ. Να γράψετε στο τετράδιό σας την τιµή της µεταβλητής Υ,
όπως θα εµφανισθεί σε κάθε περίπτωση.
i. Χ = 9
ii. Χ = 10
iii. Χ = 40

Μονάδες 3

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone
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2. ∆ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος σε ψευδογλώσσα:
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Αλγόριθµος Μετατροπή
Χ←0
Για Κ από 1 µέχρι 10
∆ιάβασε Λ
Αν Λ > 0 τότε
Χ←Χ+Λ
Αλλιώς
Χ←Χ–Λ
Τέλος_Αν
Τέλος_Επανάληψης
Εµφάνισε Χ
Τέλος Μετατροπή

Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραµµα ροής.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 3ο

Σε ένα διαγωνισµό του ΑΣΕΠ εξετάζονται 1500 υποψήφιοι. Ως εξεταστικό
κέντρο χρησιµοποιείται ένα κτίριο µε αίθουσες διαφορετικής χωρητικότητας. Ο
αριθµός των επιτηρητών που απαιτούνται ανά αίθουσα καθορίζεται
αποκλειστικά µε βάση τη χωρητικότητα της αίθουσας ως εξής:
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ

Μέχρι και 15 θέσεις

1

Από 16 µέχρι και 23 θέσεις

2

Πάνω από 23 θέσεις

3

Να γίνει πρόγραµµα σε γλώσσα προγραµµατισµού «ΓΛΩΣΣΑ» το οποίο:
α. για κάθε αίθουσα θα διαβάζει τη χωρητικότητά της, θα υπολογίζει και θα
εµφανίζει τον αριθµό των επιτηρητών που χρειάζονται. Ο υπολογισµός
του αριθµού των επιτηρητών να γίνεται από συνάρτηση που θα
κατασκευάσετε για το σκοπό αυτό.
Μονάδες 12
β. θα σταµατάει όταν εξασφαλισθεί ο απαιτούµενος συνολικός αριθµός
θέσεων.
Μονάδες 8

Σηµείωση: Να θεωρήσετε ότι η συνολική χωρητικότητα των αιθουσών του
κτιρίου επαρκεί για τον αριθµό των υποψηφίων.
Τεχνική Επεξεργασία: Keystone
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ΘΕΜΑ 4ο
Για την παρακολούθηση των θερµοκρασιών της επικράτειας κατά το µήνα
Μάιο καταγράφεται κάθε µέρα η θερµοκρασία στις 12:00 το µεσηµέρι για 20
πόλεις. Να σχεδιάσετε αλγόριθµο που:
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α. θα διαβάζει τα ονόµατα των 20 πόλεων και τις αντίστοιχες θερµοκρασίες
για κάθε µία από τις ηµέρες του µήνα και θα καταχωρεί τα στοιχεία σε
πίνακες.
Μονάδες 2
β. θα διαβάζει το όνοµα µίας πόλης και θα εµφανίζει τη µέγιστη
θερµοκρασία της στη διάρκεια του µήνα. Αν δεν υπάρχει η πόλη στον
πίνακα, θα εµφανίζει κατάλληλα διαµορφωµένο µήνυµα.
Μονάδες 9
γ. θα εµφανίζει το πλήθος των ηµερών που η µέση θερµοκρασία των 20
πόλεων ξεπέρασε τους 20οC, αλλά όχι τους 30οC.
Μονάδες 9

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone
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