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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 είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασµένη.
1. Ένας πίνακας έχει σταθερό περιεχόµενο αλλά µεταβλητό µέγεθος.
2. Οι εντολές που βρίσκονται µέσα σε εντολή επανάληψης «Όσο ... επανάλαβε»
εκτελούνται τουλάχιστον µία φορά.
3. Η χρήση των πινάκων σε ένα πρόγραµµα αυξάνει την απαιτούµενη µνήµη.
4. Οι δυναµικές δοµές δεδοµένων αποθηκεύονται πάντα σε συνεχόµενες θέσεις
µνήµης.
5. Η µέθοδος επεξεργασίας «πρώτο µέσα πρώτο έξω» (FIFO) εφαρµόζεται στη δοµή
δεδοµένων ΟΥΡΑ.
Μονάδες 5

Α2.

Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα συµπληρώνοντάς τον µε τον
κατάλληλο τύπο και το περιεχόµενο της µεταβλητής.
Εντολή εκχώρησης
Χ ← ´ΑΛΗΘΗΣ´
Χ ← 11.0 – 13.0
Χ←7>4
Χ ← ΨΕΥ∆ΗΣ
Χ←4

Τύπος µεταβλητής Χ

Περιεχόµενο µεταβλητής Χ

Μονάδες 10
Α3.

∆ίνεται ο πίνακας Α[10], στον οποίο επιθυµούµε να αποθηκεύσουµε όλους τους
ακεραίους αριθµούς από το 10 µέχρι το 1 µε φθίνουσα σειρά. Στον πίνακα έχουν
εισαχθεί ορισµένοι αριθµοί, οι οποίοι εµφανίζονται στο παρακάτω σχήµα:
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α. Να συµπληρώσετε τις επόµενες εντολές εκχώρησης, ώστε τα κενά κελιά του
πίνακα να αποκτήσουν τις επιθυµητές τιµές.
ƐƃɪƄ←ɪʫƐƃŜŜŜƄ
ƐƃɰƄ←ƐƃŜŜŜƄŷɩ
ƐƃɯƄ←ƐƃŜŜŜƄŷɬ
ƐƃɫƄ←ɬʫƐƃŜŜŜƄ
ƐƃɬƄ←ſƐƃŜŜŜƄʫƐƃɮƄƀɩ
(µονάδες 5)
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β. Να συµπληρώσετε το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου, το οποίο αντιµεταθέτει τις
τιµές των κελιών του πίνακα Α, έτσι ώστε η τελική διάταξη των αριθµών να είναι
από 1 µέχρι 10.
ƒƻƱƱǂǓŜŜŜƾǎǊǃƻŜŜŜ

ƱƿǆƻƾƶǆǍƹƶǄƶƐƃŜŜŜƄřƐƃŜŜŜƄ
ƢǎƽǁǅɏƶǂƱƿǍƽƸǋƸǅ
(µονάδες 4)
Μονάδες 9
Α4.

∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου, το οποίο εµφανίζει τα τετράγωνα των
περιττών αριθµών από το 99 µέχρι το 1 µε φθίνουσα σειρά.
ƒƻƱƱǂǓɰɰƾǎǊǃƻɨƾƶɏƲǏƾƱŞɩ

←ɋɩ

ƶƾǈǍƿƻǄƶ
ƢǎƽǁǅɏƶǂƱƿǍƽƸǋƸǅ
α. Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας το παραπάνω τµήµα αλγορίθµου µε αποκλειστική χρήση της δοµής επανάληψης «Όσο ... επανάλαβε».
(µονάδες 5)
β. Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας το παραπάνω τµήµα αλγορίθµου µε αποκλειστική χρήση της δοµής επανάληψης «Αρχή_επανάληψης ... Μέχρις_ότου».
(µονάδες 5)
Μονάδες 10

Α5.

Πώς ονοµάζονται οι δύο κύριες λειτουργίες που εκτελούνται σε µία ΣΤΟΙΒΑ δεδοµένων; Τι λειτουργία επιτελούν και τι πρέπει να ελέγχεται πριν την εκτέλεσή τους;
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β
Β1.

∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου:
ƙ←ɨ
ƥ←ŷɨ
←ɥ
ƭǄǁƥʳɮƶǂƱƿǍƽƱƲƶ

←ʫɨ

ƙ←ƙƋƥ

ƔƾǈǍƿƻǄƶƙřƥ

ƐƿɩʰɥǆǓǆƶ


←ʫɨ

ƐƽƽƻǗǅ


←ʫɩ

ƢǎƽǁǅɏƐƿ
ƢǎƽǁǅɏƶǂƱƿǍƽƸǋƸǅ
Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιµές που θα εµφανίσει το τµήµα αλγορίθµου κατά
την εκτέλεσή του µε τη σειρά που θα εµφανιστούν.
Μονάδες 10
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Β2.

∆ίνεται τo παρακάτω τµήµα αλγορίθµου σε µορφή διαγράµµατος ροής:

s

Αληθής

0
0

ν mod 2=1

-1

x

s

Ψευδής

x

1

s + x / (2 * ν + 1)
ν

ν+1

ν = 99

π

Ψευδής

Αληθής
4*s

Εκτύπωσε π

Να κατασκευάσετε ισοδύναµο τµήµα αλγορίθµου σε ψευδογλώσσα.
Μονάδες 10
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ΘΕΜΑ Γ
∆ηµόσιος οργανισµός διαθέτει ένα συγκεκριµένο ποσό για την επιδότηση επενδυτικών
έργων. Η επιδότηση γίνεται κατόπιν αξιολόγησης και αφορά δύο συγκεκριµένες κατηγορίες
έργων µε βάση τον προϋπολογισµό τους. Οι κατηγορίες και τα αντίστοιχα ποσοστά
επιδότησης επί του προϋπολογισµού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
Κατηγορία
έργου
Μικρή

Προϋπολογισµός
έργου σε ευρώ
200.000 – 299.999

Ποσοστό
Επιδότησης
60%

Μεγάλη

300.000 – 399.999

70%

Η εκταµίευση των επιδοτήσεων των αξιολογηθέντων έργων γίνεται µε βάση τη χρονική
σειρά υποβολής τους. Μετά από κάθε εκταµίευση µειώνεται το ποσό που διαθέτει ο
οργανισµός. Να αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος:
Γ1.

Να διαβάζει το ποσό που διαθέτει ο οργανισµός για το πρόγραµµα επενδύσεων
συνολικά, ελέγχοντας ότι το ποσό είναι µεγαλύτερο από 5.000.000 ευρώ.
Μονάδες 2

Γ2.

Να διαβάζει το όνοµα κάθε έργου. Η σειρά ανάγνωσης είναι η σειρά υποβολής των
έργων. Η επαναληπτική διαδικασία να τερµατίζεται, όταν αντί για όνοµα έργου δοθεί
η λέξη «ΤΕΛΟΣ», ή όταν το διαθέσιµο ποσό έχει µειωθεί τόσο, ώστε να µην είναι
δυνατή η επιδότηση ούτε ενός έργου µικρής κατηγορίας. Για κάθε έργο, αφού
διαβάσει το όνοµά του, να διαβάζει και τον προϋπολογισµό του (δεν απαιτείται
έλεγχος εγκυρότητας του προϋπολογισµού).
Μονάδες 6

Γ3.

Για κάθε έργο να ελέγχει αν το διαθέσιµο ποσό καλύπτει την επιδότηση, και µόνον
τότε να γίνεται η εκταµίευση του ποσού. Στη συνέχεια, να εµφανίζει το όνοµα του
έργου και το ποσό της επιδότησης που δόθηκε.
Μονάδες 6

Γ4.

Να εµφανίζει το πλήθος των έργων που επιδοτήθηκαν από κάθε κατηγορία καθώς και
τη συνολική επιδότηση που δόθηκε σε κάθε κατηγορία.
Μονάδες 4

Γ5.

Μετά το τέλος της επαναληπτικής διαδικασίας να εµφανίζει το ποσό που δεν έχει
διατεθεί, µόνο αν είναι µεγαλύτερο του µηδενός.
Μονάδες 2
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ΘΕΜΑ ∆
Μια εταιρεία ασχολείται µε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστηµάτων, µε τα οποία οι
πελάτες της έχουν τη δυνατότητα αφενός να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για να καλύπτουν
τις ανάγκες της οικίας τους, αφετέρου να πωλούν την πλεονάζουσα ενέργεια προς
0,55€/kWh, εξασφαλίζοντας επιπλέον έσοδα. Η εταιρεία αποφάσισε να ερευνήσει τις
εγκαταστάσεις που πραγµατοποίησε την προηγούµενη χρονιά σε δέκα (10) πελάτες που
βρίσκονται ο καθένας σε διαφορετική πόλη της Ελλάδας.
Να αναπτύξετε πρόγραµµα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:
∆1.
α. Να περιλαµβάνει κατάλληλο τµήµα δηλώσεων.
(µονάδα 1)
β. Να διαβάζει για κάθε πελάτη το όνοµά του και το όνοµα της πόλης στην οποία
διαµένει και να τα αποθηκεύει στον δισδιάστατο πίνακα ΟΝ[10,2].
(µονάδα 1)
γ. Να διαβάζει το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh που παρήγαγαν τα
φωτοβολταϊκά συστήµατα κάθε πελάτη, καθώς και το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας
που κατανάλωσε κάθε πελάτης για κάθε µήνα του έτους, και να τα αποθηκεύει στους
πίνακες Π[10,12] για την παραγωγή και Κ[10,12] για την κατανάλωση αντίστοιχα
(δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας των δεδοµένων).
(µονάδες 2)
Μονάδες 4
∆2.

Να υπολογίζει την ετήσια παραγωγή και κατανάλωση ανά πελάτη καθώς και τα
ετήσια έσοδά του σε ευρώ (€). Θεωρήστε ότι για κάθε πελάτη η ετήσια παραγόµενη
ηλεκτρική ενέργεια είναι µεγαλύτερη ή ίση της ενέργειας που έχει καταναλώσει.
Μονάδες 4

∆3.

Να εµφανίζει το όνοµα της πόλης στην οποία σηµειώθηκε η µεγαλύτερη παραγωγή
ηλεκτρικού ρεύµατος.
Μονάδες 3

∆4.

Να καλεί κατάλληλο υποπρόγραµµα µε τη βοήθεια του οποίου θα εµφανίζονται τα
ετήσια έσοδα κάθε πελάτη κατά φθίνουσα σειρά. Να κατασκευάσετε το
υποπρόγραµµα που χρειάζεται για το σκοπό αυτό.
Μονάδες 5

∆5.

Να εµφανίζει τον αριθµό του µήνα µε τη µικρότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Θεωρήστε ότι υπάρχει µόνο ένας τέτοιος µήνας.
Μονάδες 4

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ Α
Α1.
1-Λ

2-Λ

Α2.
Εντολή εκχώρησης
Χ ← ‘ΑΛΗΘΗΣ’
Χ ← 11.0 – 13.0
Χ←7>4
Χ ← ΨΕΥ∆ΗΣ
Χ←4
Α3.
α.

3-Σ

4-Λ

Τύπος µεταβλητής Χ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΛΟΓΙΚΗ
ΛΟΓΙΚΗ
ΑΚΕΡΑΙΑ

5-Σ
Περιεχόµενο µεταβλητής Χ
‘ΑΛΗΘΗΣ’
-2.0
ΑΛΗΘΗΣ
ΨΕΥ∆ΗΣ
4

Α[3 ] ← 3 + Α[6]
Α[9 ] ← Α[7] - 2
Α[8 ] ← Α[3] - 5
Α[4 ] ← 5 + Α[9]
Α[5 ] ← (Α[3] + Α[7]) div 2

β.
Για i από 1 µέχρι 5
αντιµετάθεσε Α[i] , A[11-i]
Τέλος_επανάληψης
Α4.
α.
i ← 99
Όσο i>=1 επανάλαβε
x ← i^2
εµφάνισε x
i ← i-2
Τέλος_επανάληψης
β.
i ← 99
Αρχή_επανάληψης
x ← i^2
εµφάνισε x
i ← i-2
Μέχρις_ότου i<1
Α5.
Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 60 του σχολικού βιβλίου (ώθηση-απώθηση,
υπερχείληση-υποχείληση)
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ΘΕΜΑ Β
Β1.
K
1
-1
-1
-2
-8
-40

X
-1
1
2
4
5
7

i
0
1
2
3
4
5

Οθόνη
-1
-1
-2
-8
-40

-1
1
2
4
5

Β2.
ν←0
s←0
Αρχή_Επανάληψης
Αν ν mod 2 = 1 τότε
X← –1
Αλλιώς
X←1
Τέλος_Αν
s ← s + x / (2 * ν + 1)
ν←ν+1
Μέχρις_Ότου ν = 99
π←4*s
Εκτύπωσε π

ΘΕΜΑ Γ
Αλγόριθµος Θέµα_Γ
! Ερώτηµα Γ1
Αρχή_Επανάληψης
∆ιάβασε ποσό
Μέχρις_Ότου ποσό > 5000000
! Αρχικοποιήσεις για το Ερώτηµα Γ4
πλ_µικρών ← 0
πλ_µεγάλων ← 0
sum_µικρών ← 0
sum_µεγάλων ← 0
! Ερώτηµα Γ2
∆ιάβασε όνοµα
Όσο όνοµα <> ‘ΤΕΛΟΣ΄ και ποσό >= 200000 * 60/100 επανάλαβε
∆ιάβασε ποσό_προϋπ
! Ερώτηµα Γ3
Αν ποσό_προϋπ >= 200000 και ποσό_προϋπ <= 299999 τότε
επιδότηση ← ποσό_προϋπ * 60/100
Αλλιώς
επιδότηση ← ποσό_προϋπ * 70/100
Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

7

Τέλος_αν
Αν ποσό>= επιδότηση τότε
! Ερώτηµα Γ4
ποσό ← ποσό – επιδότηση
Αν ποσό_προϋπ >= 200000 και ποσό_προϋπ <= 299999 τότε
πλ_µικρών ← πλ_µικρών + 1
sum_µικρών ← sum_µικρών + επιδότηση
Αλλιώς
πλ_µεγάλων ← πλ_µεγάλων + 1
sum_µεγάλων ← sum_µεγάλων + επιδότηση
Τέλος_αν
Εµφάνισε όνοµα, επιδότηση
Τέλος_αν
∆ιάβασε όνοµα
Τέλος_Επανάληψης
! Ερώτηµα Γ4
Εµφάνισε ‘Πλήθος µικρών έργων:’, πλ_µικρών
Εµφάνισε ‘Ποσό επιδότησης για µικρά έργα:’, sum_µικρών
Εµφάνισε ‘Πλήθος µεγάλων έργων:’, πλ_µεγάλων
Εµφάνισε ‘Ποσό επιδότησης για µεγάλα έργα:’, sum_µεγάλων
! Ερώτηµα Γ5
Αν ποσό > 0 τότε
Εµφάνισε ‘Αδιάθετο ποσό:’, ποσό
Τέλος_Αν
Τέλος Θέµα_Γ

ΘΕΜΑ ∆
Πρόγραµµα Θέµα_∆
! Eρώτηµα ∆1.α.
Μεταβλητές
Ακέραιες: i, j, θεση_1, θεση_2
Πραγµατικές: Π[10,12], Κ[10,12], ΕΤ_ΠΑΡ[10],ΕΤ_ΚΑΤ[10], ΕΤ_ΕΣ[10], & µεγ,
ελ_παρ, ΠΑΡ_M[12]
Χαρακτήρες: ΟΝ[10,2]
Αρχή
! Eρώτηµα ∆1.β.
Για i από 1 µέχρι 10
Για j από 1 µέχρι 2
∆ιάβασε ΟΝ[i, j]
Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
! Eρώτηµα ∆1.γ.
Για i από 1 µέχρι 10
Για j από 1 µέχρι 12
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∆ιάβασε Π[i, j],Κ[i, j]
Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
! Eρώτηµα ∆2.
Για i από 1 µέχρι 10
ΕΤ_ΠΑΡ[i] ← 0
ΕΤ_ΚΑΤ[i] ← 0
Για j από 1 µέχρι 12
ΕΤ_ΠΑΡ[i] ← ΕΤ_ΠΑΡ[i]+ Π[i, j]
ΕΤ_ΚΑΤ[i] ← ΕΤ_ΚΑΤ [i]+ Κ[i, j]
Τέλος_επανάληψης
! Πρoετoιµασία για το ∆3.
ΕΤ_ΕΣ[i] ← (ΕΤ_ΠΑΡ[i] – ΕΤ_ΚΑΤ [i])*0.55
Τέλος_επανάληψης
! Eρώτηµα ∆3.
µεγ ← ΕΤ_ΠΑΡ[1]
θεση_1 ← 1
Για i από 2 µέχρι 10
Αν ΕΤ_ΠΑΡ[i]>µεγ τότε
µεγ ← ΕΤ_ΠΑΡ[i]
θεση_1 ← i
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Γράψε ΟΝ[θέση_1,2]
! Eρώτηµα ∆4. Κλήση υποπρογράµµατος
Κάλεσε ΕΣΟ∆Α(ΕΤ_ΕΣ)
! Eρώτηµα ∆5.
Για j από 1 µέχρι 12
ΠΑΡ_M[j] ← 0
Για i από 1 µέχρι 10
ΠΑΡ_M[j] ← ΠΑΡ_M[j]+ ΠΑΡ[i, j]
Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
ελ_παρ ← ΠΑΡ_M[1]
θέση_2 ← 1
Για j από 2 µέχρι 12
Αν ΠΑΡ_M[j]> ελ_παρ τότε
ελ_παρ ← ΠΑΡ_M[j]
θεση_2 ← j
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Γράψε θέση_2
Τέλος_προγράµµατος
! Eρώτηµα ∆4. Ανάπτυξη υποπρογράµµατος
∆ιαδικασία ΕΣΟ∆Α (ΕΤ_ΕΣ)
Mεταβλητές
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Πραγµατικές: ΕΤ_ΕΣ[10], temp
Ακέραιες: i, j
Aρχή
Για i από 2 µέχρι 10
Για j από 10 µέχρι i µε_βήµα – 1
Αν ET_EΣ [j – 1] < ET_EΣ [j] τότε
temp ← ET_EΣ [j – 1]
ET_EΣ [j – 1] ← ET_EΣ [j ]
ET_EΣ [j ] ← temp
Τέλος_Αν
Τέλος_Επανάληψης
Τέλος_Επανάληψης
Για i από 1 µέχρι 10
Γράψε ΕΤ_ΕΣ [i]
Τέλος_Επανάληψης
Τέλος_∆ιαδικασίας
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