ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ Α

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις
1 έως 5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη
ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
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Α1.

Á

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΛΗΦΟΡΟΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

1. Ο µεταγλωττιστής εντοπίζει τα λογικά λάθη.
2. Η µέθοδος επεξεργασίας ‘Τελευταίο Μέσα, Πρώτο Έξω’ (LIFO) εφαρµόζεται στη στοίβα.
3. Η «∆υαδική αναζήτηση» είναι ένας αλγόριθµος που ακολουθεί τη φιλοσοφία της µεθόδου «∆ιαίρει και Βασίλευε».
4. Οι εντολές που βρίσκονται στον βρόχο µιας εντολής ΓΙΑ εκτελούνται τουλάχιστον µία φορά.
5. Σε έναν αλγόριθµο στον οποίο υπάρχει µόνο η δοµή ακολουθίας κάθε εντολή
εκτελείται ακριβώς µια φορά.
Μονάδες 10
Α2.

α) Τι ονοµάζεται αντικείµενο πρόγραµµα;

(µονάδες 2)

β) Να δώσετε τον ορισµό της διαδικασίας και τον ορισµό της συνάρτησης.
(µονάδες 4)
γ) Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κριτήρια που πρέπει απαραίτητα να ικανοποιεί
κάθε αλγόριθµος.
(µονάδες 5)
Μονάδες 11
∆ίνεται το παρακάτω τµήµα προγράµµατος σε ΓΛΩΣΣΑ:
ΔΙΑΒΑΣΕ α
β ← 1
OΣΟ α<=5 EΠΑΝΑΛΑΒΕ
β ← β + α
ΔΙΑΒΑΣΕ α
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ÂÏ

Α3.

Να µετατραπεί σε ισοδύναµο µε χρήση της εντολής ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ.
Μονάδες 7

1

Α4

∆ίνεται το παρακάτω πρόγραµµα σε ΓΛΩΣΣΑ

Α5.

ÓÕ
ÕË Ã×
Á
ÑÏ
- Ã Í
ËÕ Ï
ÖÁ
Ä

Á

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α4
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: χ
ΑΡΧΗ
ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε μονοψήφιο αριθμό: ’
ΔΙΑΒΑΣΕ χ
ΑΝ (χ=2) Ή (χ=4) Ή (χ=6) Ή (χ=8) ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ ‘Άρτιος’
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ (χ=1) Ή (χ=3) Ή (χ=5) Ή (χ=7) Ή (χ=9) ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ ‘Περιττός’
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ χ=0 ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ ‘Μηδέν’
ΑΛΛΙΩΣ
ΓΡΑΨΕ ‘Ο αριθμός δεν είναι μονοψήφιος…’
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Να µετατραπεί σε ισοδύναµο µε χρήση της εντολής πολλαπλής επιλογής
ΕΠΙΛΕΞΕ.
Μονάδες 6
∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου:
ΓΙΑ Χ ΑΠΟ 5 ΜΕΧΡΙ …(1)… ΜΕ_ΒΗΜΑ …(2)…
ΓΙΑ …(3)… ΑΠΟ …(4)… ΜΕΧΡΙ …(5)… ΜΕ_ΒΗΜΑ …(6)…
ΓΡΑΨΕ Ψ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς (1) έως (6) που αντιστοιχούν στα
κενά του τµήµατος αλγορίθµου και δίπλα σε κάθε αριθµό, ό,τι πρέπει να
συµπληρωθεί, ώστε µετά την εκτέλεσή του να εµφανίζονται διαδοχικά οι τιµές:
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

Να γράψετε υποπρόγραµµα, το οποίο να διαβάζει 1000 ακέραιους αριθµούς µε
έλεγχο εγκυρότητας, ώστε να είναι θετικοί. Το υποπρόγραµµα να επιστρέφει το
πλήθος των αριθµών που είναι πολλαπλάσια του 3 και το άθροισµα των τριψήφιων.
Μονάδες 12

Β2.

Το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου υλοποιεί τη λειτουργία της εξαγωγής στοιχείου
από ουρά µε χρήση µονοδιάστατου πίνακα Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους
αριθµούς (1) έως (4) που αντιστοιχούν στα κενά του τµήµατος αλγορίθµου και
δίπλα σε κάθε αριθµό ό,τι χρειάζεται να συµπληρωθεί, ώστε να επιτελείται η
ζητούµενη λειτουργία.

ÂÏ

Β1.

2
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ΑΝ …(1)… ΚΑΙ …(2)… ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ ‘Άδεια ουρά’
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ …(3)… ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ ‘Εξάγεται το στοιχείο:’, Α[front]
front ← 0
rear ← 0
AΛΛΙΩΣ
ΓΡΑΨΕ ‘Εξάγεται το στοιχείο:’, Α[front]
…(4)…
TEΛΟΣ_ΑΝ

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Γ

Μια αεροπορική εταιρία διαθέτει ένα αεροπλάνο για τη µεταφορά εµπορευµάτων µέσα
σε κιβώτια. Για λόγους ασφαλείας το συνολικό φορτίο του αεροπλάνου δεν πρέπει σε
καµία περίπτωση να ξεπερνάει ούτε το µέγιστο συνολικό βάρος ούτε τον µέγιστο
συνολικό όγκο. Τα εµπορεύµατα είναι συσκευασµένα σε κιβώτια.
Να αναπτύξετε πρόγραµµα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο:
Γ1.

Να περιλαµβάνει κατάλληλο τµήµα δηλώσεων.

Μονάδες 2

Γ2.

Να διαβάζει το µέγιστο συνολικό βάρος και τον µέγιστο συνολικό όγκο φορτίου
που µπορεί να µεταφέρει το αεροπλάνο, κάνοντας έλεγχο εγκυρότητας έτσι ώστε
το µέγιστο συνολικό βάρος να είναι µεγαλύτερο ή ίσο από 5000 κιλά και ο
µέγιστος συνολικός όγκος να είναι µεγαλύτερος ή ίσος από 300 κυβικά µέτρα.
Μονάδες 4

Γ3.

Για κάθε κιβώτιο που πρόκειται να φορτωθεί:

α) Να διαβάζει το βάρος του (σε κιλά) και τον όγκο του (σε κυβικά µέτρα) (δεν
απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας) (µονάδες 2).
β) Να ελέγχει αν µπορεί να φορτωθεί το κιβώτιο και εφόσον µπορεί να
φορτωθεί, να υπολογίζει το νέο διαθέσιµο βάρος και τον νέο διαθέσιµο όγκο
φορτίου του αεροπλάνου (µονάδες 2).
Να τερµατίζει τη διαδικασία φόρτωσης των κιβωτίων, όταν το βάρος ή ο όγκος
κάποιου κιβωτίου οδηγεί σε παραβίαση των ορίων ασφαλείας (µονάδες 2).
Μονάδες 6

Μετά τη διαδικασία φόρτωσης των κιβωτίων, να εµφανίζει:

ÂÏ

Γ4.

α) Το συνολικό πλήθος και το µέσο βάρος των κιβωτίων που φορτώθηκαν στο
αεροπλάνο (µονάδες 4).
β) Το µέγιστο βάρος κιβωτίου που φορτώθηκε και το πλήθος των κιβωτίων µε
το ίδιο µέγιστο βάρος (µονάδες 4).
Να θεωρήσετε ότι θα φορτωθεί στο αεροπλάνο τουλάχιστον ένα κιβώτιο.
Μονάδες 8

3

ΘΕΜΑ ∆
Σε ένα πρωτάθληµα στίβου, στο αγώνισµα του άλµατος εις µήκος συµµετέχουν 20
αθλητές, οι οποίοι κάνουν 6 άλµατα ο καθένας.
Να αναπτύξετε πρόγραµµα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο:
∆1.

α) Να περιλαµβάνει κατάλληλο τµήµα δηλώσεων (2 µονάδες).

Á

β) Να διαβάζει και να αποθηκεύει τα ονόµατα των 20 αθλητών σε
µονοδιάστατο πίνακα (1 µονάδα).
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γ) Να διαβάζει και να αποθηκεύει σε δισδιάστατο πίνακα τις επιδόσεις του κάθε
αθλητή στα 6 άλµατα (δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας) (1 µονάδα).
Μονάδες 4
Να εµφανίζει τη µεγαλύτερη επίδοση που σηµειώθηκε στο αγώνισµα και τον
αριθµό του άλµατος στο οποίο σηµειώθηκε. Να θεωρήσετε ότι η µεγαλύτερη
επίδοση σηµειώθηκε από έναν µόνο αθλητή και σε ένα µόνο άλµα.
Μονάδες 5

∆3.

Να εµφανίζει τα ονόµατα των αθλητών που σηµείωσαν τουλάχιστον δύο (2)
άκυρα άλµατα. Στα άκυρα άλµατα έχει καταχωριστεί ως επίδοση η τιµή 0.
Μονάδες 5

∆4.

Να εµφανίζει για κάθε αθλητή το όνοµά του και τις επιδόσεις του, ταξινοµηµένες από τη µεγαλύτερη προς τη µικρότερη.
Μονάδες 6
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∆2.
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