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ΘΕΜΑ Α

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. O χρόνος εκτέλεσης κάθε αλγορίθµου εξαρτάται από τη Γλώσσα προγραµµατισµού που θα χρησιµοποιηθεί.
2. Οι στατικές δοµές στηρίζονται στην τεχνική της δυναµικής παραχώρησης
µνήµης.
3. Σε µια δοµή σύνθετης επιλογής, µετά από τις εντολές που βρίσκονται µεταξύ των λέξεων ƢƞƢƔ και ƐƚƚƘƧơ, εκτελούνται οι εντολές που βρίσκονται
µεταξύ των λέξεων ƐƚƚƘƧơ και ƢƔƚƞơɏƐƜ.
4. Στο τµήµα δηλώσεων ενός προγράµµατος, εκτός από τον τύπο ενός πίνακα,
πρέπει να δηλώνεται και ο µεγαλύτερος αριθµός στοιχείων που µπορεί να
έχει ο συγκεκριµένος πίνακας.
5. Το πρόγραµµα Συντάκτης εντοπίζει τα συντακτικά λάθη του προγράµµατος.
Μονάδες 10

Α2.

∆ίδεται η λίστα:

A

K

Φ

α. Να περιγράψετε τη διαδικασία για την εισαγωγή του κόµβου µε δεδοµένα Ε
ανάµεσα στον δεύτερο και τρίτο κόµβο της λίστας. (µονάδες 3)
β. Να περιγράψετε τη διαδικασία για τη διαγραφή του κόµβου µε δεδοµένα Κ
από την αρχική λίστα. (µονάδες 3)
Μονάδες 6

ÃË

Α3. α. Ποιες µεταβλητές ονοµάζονται καθολικές; (µονάδες 2)

β. Η χρήση καθολικών µεταβλητών σε ένα πρόγραµµα καταστρατηγεί µία από τις
βασικές αρχές του τµηµατικού προγραµµατισµού (ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράµµατα). Να αναφέρετε ποια είναι αυτή η ιδιότητα και να
εξηγήσετε γιατί καταστρατηγείται. (µονάδες 4)
Μονάδες 6
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Α4.

Έστω ο µονοδιάστατος πίνακας Α:
5 2 3 8 7 4 10 12
ΒƃƐƃɨƄŷƐƃɪƄƄͤƐƃɬƄ
ƑƃƐƃɮƄŷƐƃɬƄƄͤƐƃɩƄʫƐƃɮƄ
ƑƃƐƃɭƄƄͤƐƃɫƄ
ƑƃƐƃɨƄʫƐƃɫƄŷƐƃɯƄƄͤƐƃɪƄʫƐƃɯƄ
ƑƃƐƃɯƄ ɩƄͤƃɪƄɩ
ƃƃɨƄƃɫƄƄͤƃɭƄʫɫ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Να σχεδιάσετε τον πίνακα ƑƃɭƄ µετά την εκτέλεση των παρακάτω εντολών:

Μονάδες 12

Α5.

∆ίδεται πίνακας ƟƘƜƃɮƄ µε τις παρακάτω τιµές:

2 5 8 12 15 17 22

και το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου

ͤɨ
ͤɮ
ͤƦƔƣƓƖơ
ƭǄǁʵƙƐƘʰƦƔƣƓƖơƶǂƱƿǍƽƱƲƶ
ͤſʫƀ ɩ
ƔƾǈǍƿƻǄƶƟƘƜƃƄ
ƐƿƟƘƜƃƄʳƥǆǓǆƶ
ͤʫɨ
ƐƽƽƻǗǅɏƱƿƟƘƜƃƄʴƥǆǓǆƶ
ͤŞɨ
ƐƽƽƻǗǅ
ͤƐƚƖƗƖơ
ƢǎƽǁǅɏƱƿ
ƢǎƽǁǅɏƔǂƱƿǍƽƸǋƸǅ

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιµές οι οποίες θα εµφανιστούν για:
α) Χ=22 (µονάδες 3)
β) Χ=7 (µονάδες 3)

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

Ο αριθµός π εκφράζει το πηλίκο της περιµέτρου ενός κύκλου προς τη διάµετρό
του. Η τιµή του µπορεί να υπολογιστεί, κατά προσέγγιση, από την παρακάτω
παράσταση:

ÃË

Β1.

1 1 1 1

π = 4 ⋅  − + − + ...
1 3 5 7


Ο υπολογισµός της τιµής της παράστασης, για 100 όρους του αθροίσµατος,
γίνεται από το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου που περιλαµβάνει 5 κενά.
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ǂƱǃǁƿǁƾƱǄǆǏǅͤŜŜſɨƀŜŜ
ơͤɥ
ǂǃǓǄƸƾǁͤɨ
ƒƻƱƱǂǓɨƾǎǊǃƻɨɥɥ

ǓǃǁǅͤɨŵǂƱǃǁƿǁƾƱǄǆǏǅ

ǓǃǁǅͤŜŜſɩƀŜŜƋǂǃǓǄƸƾǁ

ŜŜſɪƀŜŜͤơʫǓǃǁǅ

ǂǃǓǄƸƾǁͤǂǃǓǄƸƾǁƋſŜŜſɫƀŜŜƀ

ǂƱǃǁƿǁƾƱǄǆǏǅͤǂƱǃǁƿǁƾƱǄǆǏǅʫɩ
ƢǎƽǁǅɏƶǂƱƿǍƽƸǋƸǅ
ǂͤŜŜſɬƀŜŜƋơ

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 10

Β2.

Κατά την είσοδό τους σε µια τράπεζα οι πελάτες παίρνουν διαδοχικούς αριθµούς προτεραιότητας 1, 2, 3… που καθορίζουν τη σειρά τους στην ουρά του
µοναδικού ταµείου.
Κάθε 2 λεπτά της ώρας προσέρχεται ένας νέος πελάτης και προστίθεται στην
ουρά. Ο ταµίας εξυπηρετεί κάθε φορά τον πρώτο πελάτη στην ουρά και η εξυπηρέτησή του διαρκεί 3 λεπτά ακριβώς. Μετά την εξυπηρέτησή του ο πελάτης
αποχωρεί από την ουρά.
Κατά την αρχή της διαδικασίας (χρόνος 0) στην ουρά υπάρχει µόνο ο πελάτης
µε αριθµό προτεραιότητας 1.
Να γράψετε διαδοχικά, σε ξεχωριστές γραµµές, µε τη σωστή σειρά, τους αριθµούς προτεραιότητας των πελατών που βρίσκονται στην ουρά του ταµείου
αµέσως µετά το 1ο , 2ο , 3ο , 4ο , 5ο και 6ο λεπτό.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Γ

ÃË

Μία εταιρεία πληροφορικής προσφέρει υπολογιστές σε τιµές οι οποίες µειώνονται
ανάλογα µε την ποσότητα της παραγγελίας, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
1-50
580
51-100
520
101-200
470
Πάνω από 200
440

Να κατασκευάσετε πρόγραµµα το οποίο:
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Γ1.

Να περιλαµβάνει κατάλληλο τµήµα δηλώσεων.
Μονάδες 2

Γ2.

Να διαβάζει τον αριθµό υπολογιστών που έχει προς πώληση (απόθεµα),
ελέγχοντας ότι δίνεται θετικός αριθµός
Μονάδες 2

Για κάθε παραγγελία, να διαβάζει την απαιτούµενη ποσότητα και, εφόσον το
απόθεµα επαρκεί για την κάλυψη της ποσότητας να εκτελεί την παραγγελία µε
την ποσότητα που ζητήθηκε. Αν το απόθεµα δεν επαρκεί, διατίθεται στον
πελάτη το διαθέσιµο απόθεµα. Η εισαγωγή παραγγελιών τερµατίζεται, όταν
εξαντληθεί το απόθεµα.
Μονάδες 6
Για κάθε παραγγελία να εµφανίζει:
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Γ4.
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Γ3.

το κόστος της παραγγελίας

Μονάδες 4

Γ5.

το επιπλέον ποσό που θα κόστιζε η παραγγελία, εάν ο υπολογισµός γινόταν
κλιµακωτά µε τις τιµές που φαίνονται στον πίνακα.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ ∆

Το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο παρέχει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο (Ίντερνετ) σε
150.000 µαθητές και διατηρεί τα στοιχεία τους, καθώς και στατιστικά στοιχεία,
σχετικά µε την πρόσβασή τους στο ∆ιαδίκτυο. Να κατασκευάσετε πρόγραµµα το
οποίο:
∆1.

Να περιλαµβάνει κατάλληλο τµήµα δηλώσεων.

∆2.

Για κάθε µαθητή να διαβάζει:

Μονάδες 2

α) τον αλφαριθµητικό κωδικό του και να τον καταχωρίζει σε µονοδιάστατο πίνακα µε όνοµα ƙƧƓ
β) το φύλο του, «Ɛ» αν είναι αγόρι και «ƙ» αν είναι κορίτσι, και να το καταχωρίζει σε µονοδιάστατο πίνακα µε όνοµα Ƥ

∆4.

ÃË

∆3.

γ) τον συνολικό χρόνο πρόσβασής του στο ∆ιαδίκτυο ανά µήνα, για ένα έτος,
και να τον καταχωρίζει σε δισδιάστατο πίνακα ƥƠ.
Μονάδες 3
Να υπολογίζει και να καταχωρίζει σε πίνακα ơƥ το συνολικό ετήσιο χρόνο
πρόσβασης κάθε µαθητή.
Μονάδες 3
Να εµφανίζει τον κωδικό του αγοριού µε το µεγαλύτερο συνολικό χρόνο πρόσβασης και, στη συνέχεια, τον κωδικό του κοριτσιού µε το µεγαλύτερο συνολικό χρόνο πρόσβασης, καλώντας τη συνάρτηση ƗƔơƖɏƛƐƥ, που περιγράφεται
στο ερώτηµα ∆5, µία φορά για τα αγόρια και µία για τα κορίτσια.
Μονάδες 4
4

∆5.

Να αναπτύξετε συνάρτηση ƗƔơƖɏƛƐƥ η οποία:
α) να δέχεται ως παραµέτρους: τον πίνακα του φύλου, τον πίνακα του
συνολικού ετήσιου χρόνου πρόσβασης των µαθητών και τον χαρακτήρα
«Ɛ» ή «ƙ» που αντιστοιχεί στο φύλο (µονάδες 2)

γ) να επιστρέφει τη θέση της µέγιστης τιµής (µονάδες 2)
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β) να βρίσκει τη θέση της µέγιστης τιµής του ετήσιου χρόνου πρόσβασης αγοριών ή κοριτσιών, ανάλογα µε την τιµή «Ɛ» ή «ƙ» του φύλου (µονάδες 4)
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Μονάδες 8

ÃË

(Σηµείωση: ∆εν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας. Να θεωρήσετε ότι όλες οι εισαγωγές
γίνονται σωστά και όλες οι συνολικές τιµές χρόνου πρόσβασης είναι µοναδικές).

5

