
 

 

 

 

 

     

 

 

Θέμα Α 

Α1.  Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω 
προτάσεις και δίπλα τη λέξη ΩΣΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟ, 
αν είναι λανθασμένη. 

  
1. Ο χαρακτήρας του κενού ανήκει στο αλφάβητο της ψευδογλώσσας. 
2. Μια λογική έκφραση περιέχει υποχρεωτικά συγκριτικό τελεστή. 
3. Μια λογική έκφραση περιέχει υποχρεωτικά λογικό τελεστή. 
4. την εντολή «Για i από Κ μέχρι Λ με_βήμα Β», η τελική τιμή του 

μετρητή είναι το Λ. 
5. την εντολή «Για i από Κ μέχρι Λ με_βήμα Β», ο μετρητής i 

αρχικοποιείται υποχρεωτικά με την τιμή Κ. 
 

Μονάδες 15  

 

Α2. Να μετατρέψετε τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου σε ισοδύναμα που 

οι δομές επιλογής θα χρησιμοποιούν μόνο απλές λογικές συνθήκες: 

 

α. Αν κ = λ και μ = 2 τότε 

       Εμφάνισε "1" 

    Σέλος_αν 

β. Αν κ = λ ή λ = 2 τότε 

        Εμφάνισε "1" 

    Σέλος_αν 

Μονάδες 6 

 

Α3.  Να μετατρέψετε τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου σε ισοδύναμα με τη 

χρήση απλών δομών επιλογής και χωρίς εμφώλευση: 

Α.Ε.Π.Π. / Γ΄ Λυκείου              



 

 

 

α. Αν κ = λ τότε 

        Αν μ = 2 τότε 

           Εμφάνισε "1" 

        Σέλος_αν 

    Αλλιώς 

        Εμφάνισε "2" 

    Σέλος_αν 

β. Αν κ = λ ή λ = 2 τότε 

         Εμφάνισε "1" 

    Αλλιώς 

         Εμφάνισε "2" 

    Σέλος_αν 

  

Μονάδες 8 

 

Α4. Να περιγράψετε τη διαδικασία μεταγλώττισης ενός προγράμματος. 

Μονάδες 11 

 

Θέμα Β 

Β1. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος σε μορφή φυσικής γλώσσας με 

βήματα: 

 

Βήμα 1: Θέτω  με μηδέν 

Βήμα 2: Θέτω Π με μηδέν  

Βήμα 3: Διάβασε Ηλικία  και Πήγαινε στο Βήμα 4 

Βήμα 4: Αν Ηλικία < > 0  τότε   

                 Αυξάνω το  κατά Ηλικία 

                 Αυξάνω το Π κατά 1 

                 Πήγαινε στο Βήμα 3 

               Διαφορετικά  Πήγαινε στο Βήμα 5 



 

 

Βήμα 5:  Αν  Π < > 0   τότε  

                Θέτω  ΜΟ με    / Π  

                Εμφάνισε  ΜΟ και Πήγαινε στο Βήμα 6 

                Διαφορετικά Πήγαινε στο Βήμα 6 

Βήμα 6: Εμφάνισε ΣΕΛΟ 

 

Να  ξαναγράψετε τον παραπάνω αλγόριθμο με μορφή προγράμματος σε 

ΓΛΩΑ χρησιμοποιώντας τις αρχές του Δομημένου Προγραμματισμού. 

Μονάδες 10 

 
Β2. Δίνεται το παρακάτω προγραμμα: 
 

Πρόγραμμα Παραγοντες 
Μεταβλητές 
  Ακεραιες:Κ,Α 
Αρχή 
  Διάβασε Α 
  Κ <-- 2         
  Όσο Α>1 επανάλαβε 
    Αν Α mod Κ = 0 τότε 
      γράψε  Κ 
      Α <-- Α div Κ 
    Αλλιώς 
      Κ <-- Κ+1 
    Σέλος_αν 
  Σέλος_επανάληψης 
Σέλος_προγράμματος 
 
Να σχεδιάσετε στο τετράδιό σας το αντίστοιχο διάγραμμα ροής. 

Μονάδες 10 
 

Θέμα Γ 

Ένας πίνακας λέγεται αραιός όταν τουλάχιστον το 80% των στοιχείων του 

είναι μηδέν. ε αυτή την περίπτωση, για ταχύτερη επεξεργασία,  



 

 

 

 

χρησιμοποιείται μονοδιάστατος πίνακας στον οποίο, για κάθε μη μηδενικό 

στοιχείο του δισδιάστατου, αποθηκεύονται η γραμμή, η στήλη και η τιμή του 

εκάστοτε στοιχείου, σε 3 διαδοχικές θέσεις. Ο μονοδιάστατος που έχει αυτή τη 

μορφή λέγεται συμπτυγμένος. Αν, για παράδειγμα, στον δισδιάστατο πίνακα 

Α, στην γραμμή 7 και τη στήλη 4, είχαμε αποθηκεύσει την τιμή 16, τότε στον 

μονοδιάστατο πίνακα Β, θα έπρεπε να έχουμε σε τρείς διαδοχικές θέσεις τις 

τιμές  7 , 4  και 16, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

               Β 

  ... 

Κ 7 

Κ+1 4 

Κ+2 16 

  ... 

 

Γ1. Να γραφεί η διαδικασία ΕΙΟΔΟ που θα διαβάζει ένα δισδιάστατο 

πίνακα ακεραίων Α[10,10] και θα τον επιστρέφει στο κύριο πρόγραμμα. 

Μονάδες 3 

 

Γ2. Να γραφεί η συνάρτηση ΑΡΑΙΟ που θα δέχεται ένα δισδιάστατο 

πίνακα ακεραίων και θα επιστρέφει την τιμή ΑΛΗΘΗ αν είναι αραιός ή 

ΨΕΤΔΗ αν δεν είναι. 

Μονάδες 4 

 

Γ3. Να γραφεί η διαδικασία ΤΜΠΣΗΞΗ η οποία θα δέχεται έναν αραιό 

δισδιάστατο πίνακα 10x10 και θα επιστρέφει ένα μονοδιάστατο 60 

θέσεων, όπως περιγράφεται στην εκφώνηση. Αν ο δισδιάστατος πίνακας  

 



 

 

           

            έχει λιγότερα από 20 μη μηδενικά στοιχεία, τότε οι τελευταίες θέσεις του 

μονοδιάστατου γεμίζουν με μηδενικά. 

Μονάδες 8 

 

Γ4. Να γραφεί κύριο πρόγραμμα που θα κάνει χρήση των παραπάνω 

υποπρογραμμάτων για να διαβάσει έναν δισδιάστατο πίνακα 10x10 και 

αν αυτός είναι αραιός, θα δημιουργεί τον αντίστοιχο συμπτυγμένο 

μονοδιάστατο. ε περίπτωση που γίνει σύμπτυξη, να εμφανίζει τα μη 

μηδενικά στοιχεία του μονοδιάστατου πίνακα που προέκυψε, αλλιώς να 

εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. Θεωρήστε ότι θα υπάρχει τουλάχιστον 

ένα μη μηδενικό στοιχείο στον αρχικό πίνακα. 

Μονάδες5 

 

Θέμα Δ 

Δ1. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει ακέραιους αριθμούς  και 

θα τους τοποθετεί σε πίνακα 100 θέσεων, στο κατάλληλο σημείο, έτσι 

ώστε ο πίνακας που θα προκύψει να είναι ταξινομημένος σε αύξουσα 

σειρά και με μοναδικά στοιχεία. Η εισαγωγή στοιχείων να σταματά είτε 

όταν γεμίσει ο πίνακας, είτε όταν δοθεί αρνητικός αριθμός. 

Μονάδες 8 

 

Δ2. Κατά την εισαγωγή των στοιχείων πρέπει να γίνεται έλεγχος, ώστε κάθε 

στοιχείο που εισάγεται να μην υπάρχει ήδη στον πίνακα. Για το λόγο 

αυτό να κατασκευαστεί κατάλληλη λογική συνάρτηση που θα 

επιστρέφει την τιμή Αληθής αν το στοιχείο που μόλις διαβάσαμε υπάρχει 

ήδη στον πίνακα ή την τιμή Ψευδής στην αντίθετη περίπτωση. Να γίνει 

χρήση του αλγορίθμου σειριακής αναζήτησης, τροποποιημένου κατά 

τέτοιο τρόπο, ώστε να σταματά την αναζήτηση αν βρει στοιχείο που 

είναι μεγαλύτερο από αυτό που έχουμε διαβάσει. 

Μονάδες 6 



 

 

 

Δ3. Μετά την εισαγωγή στοιχείων, να διαβάζει έναν αριθμό και   να   τον 

αναζητά στον πίνακα με τη χρήση του αλγορίθμου δυαδικής 

αναζήτησης. Να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα σχετικά με το αποτέλεσμα 

της αναζήτησης, καθώς και μετά από πόσες συγκρίσεις τερμάτισε η 

αναζήτηση. 

Μονάδες 6 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Θέμα Α 

Α1. 1-,    2-Λ,     3-Λ,      4-Λ, 5-Σ 

 

Α2.  

 

 

 

 

 

 

 

Α3.  

 

  

 

 

 

 

 

α.            Αν κ=λ τοτε 

  Αν μ=2 τοτε 

   Εμφάνισε ‘’1’’ 

  Σελος_αν  

      Σέλος_Αν 

β.          Αν κ=λ τοτε 

  Εμφάνισε ‘’1’’ 

              Αλλιώς_αν λ=2 τοτε  

                      Εμφάνισε ‘’1’’ 

              Σελος_αν 

α.            Αν κ=λ και μ=2 τοτε 

  Εμφάνισε ‘’1’’ 

                Σέλος_αν  

      Αν  κ<>λ  τοτε 

                     Εμφάνισε ‘’2’’ 

      Σέλος_Αν 

β.        Αν κ=λ ή λ=2τοτε 

  Εμφάνισε ‘’1’’ 

            Σελος_αν 

            Αν ΟΧΙ(κ=λ ή λ=2) τοτε  

                      Εμφάνισε ‘’2’’ 

            Σελος_αν 



 

 

Α4.  Σο πηγαίο πρόγραμμα που είναι γραμμένο σε γλώσσα υψηλού 

επιπέδου, δίνεται ως είσοδος στον μεταγλωττιστή. ε περίπτωση που 

υπάρχουν συντακτικά λάθη, ο μεταγλωττιστής τα εντοπίζει και εμφανίζει 

κατάλληλα μηνύματα στον προγραμματιστή. Η παραπάνω διαδικασία 

επαναλαμβάνεται μέχρι να μην υπάρχουν συντακτικά λάθη στο πηγαίο 

πρόγραμμα. Όταν διορθωθούν όλα τα συντακτικά λάθη, ο 

μεταγλωττιστής παράγει το αντικείμενο πρόγραμμα, το οποίο αν και 

είναι γραμμένο σε γλώσσα μηχανής, δεν είναι συνήθως έτοιμο να 

εκτελεστεί.  

Σο αντικείμενο πρόγραμμα χρειάζεται να συνδεθεί με άλλα 

τμήματα προγράμματος, που είτε είναι τα υποπρογράμματα που έχει 

γράψει ο προγραμματιστής, είτε τμήματα που βρίσκονται στις έτοιμες 

βιβλιοθήκες της γλώσσας. Ο συνδέτης-φορτωτής δέχεται το αντικείμενο 

πρόγραμμα ως είσοδο και παράγει το εκτελέσιμο πρόγραμμα, το οποίο 

και είναι έτοιμο προς εκτέλεση από τον υπολογιστή. 

 

Θέμα Β 

Β1. Πρόγραμμα Β1 

 Μεταβλητες 

  Ακεραιες: Π 

  Πραγματικές:  , ΜΟ, Ηλικία  

 Αρχή 

0 

 Π0 

 Διάβασε Ηλικία 

 Όσο Ηλικία <> 0 επανάλαβε 

  +Ηλικία 

  ΠΠ+1 

  Διάβασε Ηλικία 

 Σέλος_επανάληψης 



 

 

 Αν Π<>0 τοτε 

  ΜΟ/Π 

  Γράψε  ΜΟ 

 Σέλος_αν  

 Σέλος_προγράμματος  

 

Β2. 

 

 



 

 

Θέμα Γ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

  ΑΚΕΡΑΙΕ: ι, Α[10, 10], Β[60]  

ΑΡΧΗ 

  ΚΑΛΕΕ ΕΙΟΔΟ(Α)  

  ΑΝ ΑΡΑΙΟ(Α) ΣΟΣΕ 

    ΚΑΛΕΕ ΤΜΠΣΗΞΗ(Α, Β)  

    ι <- 3 

    ΟΟ ι <= 60 ΚΑΙ Β[ι] <> 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

      ΓΡΑΨΕ Β[ι]  

      ι <- ι + 3 

    ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  ΑΛΛΙΩ 

    ΓΡΑΨΕ 'Δε χρειάστηκε σύμπτηξη!' 

  ΣΕΛΟ_ΑΝ 

ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΙΟΔΟ(α)  

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

  ΑΚΕΡΑΙΕ: α[10, 10], ι, κ 

ΑΡΧΗ 

  ΓΙΑ ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 

    ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 

      ΔΙΑΒΑΕ α[ι, κ]  

    ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΣΕΛΟ_ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

 

ΤΝΑΡΣΗΗ ΑΡΑΙΟ(α): ΛΟΓΙΚΗ 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

  ΑΚΕΡΑΙΕ: α[10, 10], ι, κ, π 

ΑΡΧΗ 

  π <- 0 

  ΓΙΑ ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 

    ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 

      ΑΝ α[ι, κ] <> 0 ΣΟΣΕ 



 

 

        π <- π + 1 

      ΣΕΛΟ_ΑΝ 

    ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  ΑΡΑΙΟ <- (π <= 20)  

ΣΕΛΟ_ΤΝΑΡΣΗΗ 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΜΠΣΗΞΗ(Α, Β)  

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

  ΑΚΕΡΑΙΕ: Α[10, 10], Β[60], ι, κ, λ 

ΑΡΧΗ 

  λ <- 1 

  ΓΙΑ ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 

    ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 

      ΑΝ Α[ι, κ] <> 0 ΣΟΣΕ 

        Β[λ] <- ι 

        Β[λ + 1] <- κ 

        Β[λ + 2] <- Α[ι, κ]  

        λ <- λ + 3 

      ΣΕΛΟ_ΑΝ 

    ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  ΓΙΑ ι ΑΠΟ λ ΜΕΧΡΙ 60 

    Β[ι] <- 0 

  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΣΕΛΟ_ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

 

Θέμα Δ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

  ΑΚΕΡΑΙΕ: ι, κ, λ, αρ, τε, πλ, θ, μ 

  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: α[100], τεμπ, κλ 

ΑΡΧΗ 

  ι <- 1 

  ΔΙΑΒΑΕ α[ι]  

  ΑΝ α[ι] >= 0 ΣΟΣΕ 



 

 

    ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

      ΑΝ βρεθηκε(α, ι) ΣΟΣΕ 

        ΔΙΑΒΑΕ α[ι]  

      ΑΛΛΙΩ 

        κ <- 1 

        ΟΟ κ < ι ΚΑΙ α[κ] < α[ι] ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

          κ <- κ + 1 

        ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

        ΑΝ κ < ι ΣΟΣΕ 

          τεμπ <- α[ι]  

          ΓΙΑ λ ΑΠΟ ι - 1 ΜΕΧΡΙ κ ΜΕ_ΒΗΜΑ -1 

            α[λ + 1] <- α[λ]  

          ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

          α[κ] <- τεμπ 

        ΣΕΛΟ_ΑΝ 

        ι <- ι + 1 

        ΔΙΑΒΑΕ α[ι]  

      ΣΕΛΟ_ΑΝ 

    ΜΕΧΡΙ_ΟΣΟΤ (ι > 100) Η (α[ι] < 0)  

  ΣΕΛΟ_ΑΝ 

 

  ΔΙΑΒΑΕ κλ 

  πλ <- 0 

  θ <- 0 

  αρ <- 1 

  τε <- ι 

  ΟΟ αρ <= τε ΚΑΙ θ = 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

    μ <- (αρ + τε) div 2 

    πλ <- πλ + 1 

    ΑΝ α[μ] = κλ ΣΟΣΕ 

      θ <- μ 

    ΑΛΛΙΩ_ΑΝ κλ > α[μ] ΣΟΣΕ 

      αρ <- μ + 1 

    ΑΛΛΙΩ 

      τε <- μ - 1 

    ΣΕΛΟ_ΑΝ 

  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 



 

 

  ΑΝ θ = 0 ΣΟΣΕ 

    ΓΡΑΨΕ 'Δε βρέθηκε' 

  ΑΛΛΙΩ 

    ΓΡΑΨΕ 'Βρέθηκε' 

  ΣΕΛΟ_ΑΝ 

  ΓΡΑΨΕ 'Χρειάστηκαν ', πλ, ' συγκρίσεις μεχρι να καταλήξουμε στο παραπανω 

συμπέρασμα.' 

ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

ΤΝΑΡΣΗΗ βρεθηκε(α, ι): ΛΟΓΙΚΗ 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: α[100]  

  ΑΚΕΡΑΙΕ: ι, θ, κ 

ΑΡΧΗ 

  θ <- 0 

  κ <- 1 

  ΟΟ κ < ι ΚΑΙ α[κ] <= α[ι] ΚΑΙ θ = 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

    ΑΝ α[κ] = α[ι] ΣΟΣΕ 

      θ <- κ 

    ΑΛΛΙΩ 

      κ <- κ + 1 

    ΣΕΛΟ_ΑΝ 

  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  βρεθηκε <- (θ <> 0)  

ΣΕΛΟ_ΤΝΑΡΣΗΗ 

 

Από το τμήμα Πληροφορικής  
των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου  

συνεργάστηκαν: Γ.Βουράκης, Α.Γεωργακόπουλος. 
 


