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                                                                   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 

 

16/03/2020 

 

ΕΚΦΩΝΗΕΙ 

ΘΕΜΑ  Α 

Α1.Να γράψετε τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα () αν 

είναι σωστή ή το γράμμα (Λ) αν είναι λάθος. 

1. Η «τιμή φρουρός» χρησιμοποιείται για τον τερματισμό μιας διαδικασίας 

πολλαπλών επιλογών.  

2. Η ολίσθηση προς τα αριστερά ισοδυναμεί με την ακέραια διαίρεση δια 

δύο. 

3. Ο τύπος μιας μεταβλητής δε μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσής ενός αλγορίθμου. 

4. Η σειριακή αναζήτηση ενδείκνυται σε μη ταξινομημένους πίνακες.  

5. Οι τυπικές παράμετροι καθορίζουν τις παραμέτρους στην κλήση του 

υποπρογράμματος ενώ οι πραγματικές παράμετροι στη δήλωση του. 

(Μονάδες 10) 

 

Α2. Δίνεται η επόμενη ουρά η οποία περιγράφεται από τον μονοδιάστατο 

πίνακα O, 7 θέσεων: 

  A E K M  

 

Επίσης, δίνεται το επόμενο τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΑ: 

ΕΜΠΡΟ  …(1)… 

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3 

X  O[…(2)…] 

…(3)…  ….(4)… + …(5)… 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
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1.Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς (1) έως (5), που αντιστοιχούν 

στα κενά του παραπάνω τμήματος και, δίπλα σε κάθε αριθμό, ότιπρέπει να 

συμπληρωθεί ώστε στο τμήμα ναπραγματοποιούνται τρείς (3) εξαγωγές από 

την ουρά O. 

      (Μονάδες 5) 

2. Να σχεδιάσετε στο τετράδιό σας την ουρά μετά από την πραγματοποίηση 

των τριών (3) εξαγωγών και να γράψετε τις τιμές των δεικτών της μετά την 

πραγματοποίηση τους. 

      (Μονάδες 3) 

A3.  

α. Να αναφέρετε ονομαστικά τις τρεις (3) ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν 

τα υποπρογράμματα.                                                                                      (Μονάδες 3)  

β. Να αναφέρετε ονομαστικά τα πλεονεκτήματα του τμηματικού 

προγραμματισμού.                       (Μονάδες 4) 

Α4.Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματοςσε ΓΛΩΑ: 

0  

Χ5  

ΌΟ Χ < 26 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  

          ΧΧ + 7  

       + Χ  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΓΡΑΨΕ   

Να ξαναγράψετε το τμήμα αυτό στο τετράδιο σας, χρησιμοποιώντας την 

εντολή Για…από…μέχρι…με_βήμα…. αντί της εντολής Όσο…επανάλαβε…                     

                                                                                                                                  (Μονάδες 7) 

 

 

Α5. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΑ:  

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10  

ΔΙΑΒΑΕ Κ  

Τ  Κ  

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
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Χ  Κ DIV 2  

Τ Τ + 0.5  

ΓΡΑΨΕ Τ  

ΜΕΧΡΙ_ΟΣΟΤ (Τ > 15)  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

Να γραφεί ισοδύναμο τμήμα προγράμματος που θα έχει τα ίδια 

αποτελέσματα, αντικαθιστώντας τη δομή ΓΙΑ..ΑΠΟ ..ΜΕΧΡΙ με μία δομή 

ΌΟ..ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ, και τη δομή ΜΕΧΡΙ_ΟΣΟΤ με μία δομή 

ΌΟ..ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.                                       (Μονάδες 8) 

 

Β1.  

Δίνεται το παρακάτω ημιτελές τμήμα αλγορίθμου το οποίο πραγματοποιεί 

προσπέλαση κατά γραμμές σε έναν δισδιάστατο πίνακα Α[20, 10] θετικών 

ακεραίων και δημιουργεί ένα νέο μονοδιάστατο πίνακα Π, ο οποίος περιέχει 

μόνο τα στοιχεία εκείνα του Α που είναι περιττοί αριθμοί, τοποθετώντας τα σε 

διαδοχικές θέσεις του Π και όχι με την ίδια σειρά που βρίσκονται στον Α. 

Επίσης, το τμήμα εμφανίζει πόσοι περιττοί αριθμοί τοποθετήθηκαν στον 

πίνακα Π.  

Κ0 

 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ _____(1)_____  

ΓΙΑ Τ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ ____(2)____  

ΑΝ Α[__(3)__] _______(4)________ ΣΟΣΕ  

____(5)____  _____(6)______ +_____(7)______  

Π[_____(8)____]_____(9)______  

ΣΕΛΟ_ΑΝ  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΓΡΑΨΕ ’Σοποθετήθηκαν ‘ , _____(10)____, ‘περιττοί αριθμοί στον πίνακα Π’ 
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Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθμούς (1) έως (10) που αντιστοιχούν 

στα κενά του αλγορίθμου και δίπλα σε κάθε αριθμό, ότι πρέπει να 

συμπληρωθεί ώστε το τμήμα να επιτελεί τη λειτουργία που περιγράφεται 

παραπάνω.                                                                                      (Μονάδες 10) 

 

Β2.  

Δίνεται η παρακάτω ημιτελής συνάρτηση ΤΝ1 που δέχεται ως παραμέτρους 

δύο πίνακες ακεραίων Π1[20] και Π2[20] οι οποίοι περιέχουν μοναδικές τιμές. 

Η συνάρτηση επιστρέφει το πλήθος των κοινών στοιχείων των δύο πινάκων.  

 

ΤΝΑΡΣΗΗ ΤΝ1 (_____(1)_____, ______(2)_______) : ______(3)_____  

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ  

ΑΚΕΡΑΙΕ: Π1[____(4)____], Π2[______(5)____], Ι, Τ, Κ  

ΑΡΧΗ  

Κ0  

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20  

ΓΙΑ Τ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20  

ΑΝ Π1[____(6)____] = Π2[____(7)____] ΣΟΣΕ  

_____(8)_____ Κ +1  

ΣΕΛΟ_ΑΝ  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 _____(9)____ _____(10)_____  

ΣΕΛΟ_ΤΝΑΡΣΗΗ 
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Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθμούς (1) έως (10) που αντιστοιχούν 

στα κενά της συνάρτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό, ότι πρέπει να 

συμπληρωθεί ώστε η συνάρτηση να επιτελεί τη λειτουργία που περιγράφεται 

παραπάνω. 

                                                                                                                               (Μονάδες 10) 

 

ΘΕΜΑ Γ  

Μια επιχείρηση διαθέτει δύο τμήματα (ένα για το διοικητικό προσωπικό και 

ένα για αυτούς που εργάζονται στο τμήμα πωλήσεων). ε κάθε τμήμα 

απασχολούνται 50 εργαζόμενοι.  

Να γράψετε κύριο πρόγραμμα σε ΓΛΩΑ το οποίο: 

Γ1.Να περιέχει τμήμα δηλώσεων.                                                (Μονάδες 2) 

 

Γ2.Να καλεί τη διαδικασία Είσοδος για καθένα τμήμα χωριστά.  

               

Η διαδικασία δέχεται ως παράμετρο είτε τον πίνακα Δ (τμήμα διοικητικού 

προσωπικού) είτε τον πίνακα Π (τμήμα πωλήσεων) και διαβάζει το επίθετο 

κάθε εργαζομένου, αφού προηγουμένως έχει εμφανίσει κατάλληλο 

ενημερωτικό μήνυμα και στη συνέχεια το καταχωρίζει στον μονοδιάστατο 

πίνακα. Κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης επιθέτων και της καταχώρησης 

τους στον πίνακα εισόδου, να πραγματοποιείται έλεγχος ώστε οι τιμές των 

επιθέτων να μην είναι κενές. 

                (Μονάδες 7) 

Γ3.Να δημιουργεί τον πίνακα ΔΠ ο οποίος θα περιέχει τα επίθετα όλων των 

εργαζομένων και των δυο τμημάτων.                (Μονάδες 4) 

Γ4.Να εμφανίζει με αλφαβητική σειρά τα επίθετα του πίνακα ΔΠ 

χρησιμοποιώντας ως μέθοδο ταξινόμησης την ευθεία επιλογή. 

   (Μονάδες 4) 
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Γ5.Να διαβάζει ένα επίθετο και με τη βοήθεια της δυαδικής αναζήτησης να 

ελέγχει αν αυτό υπάρχει στον πίνακα ΔΠ εμφανίζοντας κατάλληλο μήνυμα 

σχετικά με την πρώτη θέση που αυτό βρέθηκε στον πίνακα ή κατάλληλο 

ενημερωτικό μήνυμα σε περίπτωση μη εύρεσης του.                    (Μονάδες 3) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ  

τον τελικό αγώνα άλματος σε μήκος στο πρόσφατο παγκόσμιο πρωτάθλημα 

στίβου έλαβαν μέρος 20 αθλητές. Κάθε αθλητής έκανε 6 άλματα.  

Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΑ το οποίο:  

Δ1.Να περιέχει τμήμα δηλώσεων.                      (Μονάδες 2) 

Δ2.Να διαβάζει: 

α.το ονοματεπώνυμο κάθε αθλητή και να το καταχωρίζει στον 

πίνακαΟΝΕΠ[20].             (Μονάδες 1) 

β.την επίδοση κάθε αθλητή (θεωρήστε ότι είναι θετικός πραγματικός αριθμός) 

και να την καταχωρίζει στον πίνακαΕΠΙΔ[20,6]. Για κάθε άκυρο άλμα να 

καταχωρίζεται η τιμή μηδέν (0).           (Μονάδες 2)  

Δ3.Να εμφανίζει πόσοι αθλητές έκαναν άκυρη προσπάθεια στο 6ο άλμα τους. 

ε περίπτωση που δεν βρεθούν τέτοιοι αθλητές να εμφανίζεται κατάλληλο 

μήνυμα.                (Μονάδες 4) 

Δ4.Να καλεί τη διαδικασίαΜΕΓΙΣΗμε τη βοήθεια της οποίας θα 

δημιουργηθεί ο πίνακαςΚΑΛ_ΕΠΙΔ[20]ο οποίος θα περιέχει τις καλύτερες 

επιδόσεις των αθλητών.                                                         (Μονάδες 1) 

Δ5.Να εμφανίζει σε φθίνουσα διάταξη (ως προς τη καλύτερη επίδοση) τα 

ονοματεπώνυμα, τις επιδόσεις και την καλύτερη επίδοση όλων των αθλητών 

που έλαβαν μέρος στον τελικό (να θεωρήσετε ότι δεν υπάρχουν ισοβαθμίες 

στο τελικό).                                                                                                    (Μονάδες 5) 
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Δ6.Να κατασκευάσετε τη διαδικασίαΜΕΓΙΣΗ.                            (Μονάδες 5)  

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

Α1. 

 

 

 

 

 

Α2. 

1. 

Αρ. 

κενού 

Απάντηση 

1 3 

2 ΕΜΠΡΟ 

3 ΕΜΠΡΟ 

4 ΕΜΠΡΟ 

5 1 

 

2.  

     M  

 

Ο δείκτης «ΕΜΠΡΟ»έχει τιμή ίση με 6 και ο δείκτης «ΠΙΩ» έχει επίσης τιμή 

ίση με 6. 

 

 

1. Λ 2. Λ 3.  4.  5.Λ 
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Α3.  

1.  

 Κάθε υποπρόγραμμα έχει μια μόνο είσοδο και μια έξοδο.  

 Κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τα άλλα.  

 Κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να μην είναι πολύ μεγάλο. 

2. 

 Διευκολύνει την ανάπτυξη του αλγορίθμου και του αντίστοιχου 

προγράμματος.  

 Διευκολύνει την κατανόηση και διόρθωση του προγράμματος.  

 Απαιτεί λιγότερο χρόνο και προσπάθεια στη συγγραφή του 

προγράμματος.  

 Επεκτείνει τις δυνατότητεςτων γλωσσών προγραμματισμού 

 

Α4. 

0  

ΓΙΑ Χ ΑΠΟ 5 ΜΕΧΡΙ 19 ΜΕ_ΒΗΜΑ 7 

           + (Χ+7) 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΓΡΑΨΕ   

 

Α5. 

i  1  

ΌΟ i <=10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  

ΔΙΑΒΑΕ Κ  

Τ  Κ  

Χ  Κ DIV 2  

Τ Τ + 0.5  

ΓΡΑΨΕ Τ  

ΌΟ Τ <= 15 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  
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Χ  Κ DIV 2  

Τ Τ + 0.5  

ΓΡΑΨΕ Τ  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

i i + 1 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. 

(1) 20  

(2) 10  

(3) Ι,Τ  

(4) mod 2 = 1  

(5) Κ  

(6) Κ  

(7) 1  

(8) Κ  

(9) Α[Ι,Τ]  

(10) Κ 

 

Β2.  

(1) Π1 (ή Π2)  

(2) Π2 (ή Π1)  

(3) ΑΚΕΡΑΙΑ  

(4) 20  

(5) 20  

(6) Ι  

(7) Τ  

(8) Κ  

(9) ΤΝ1  

(10) Κ 
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ΘΕΜΑ Γ (Ενδεικτική απάντηση) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επιχείρηση 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ ! ΕΡΏΣΗΜΑ Γ1  

ΑΚΕΡΑΙΕ: Ι, Κ, Τ, ΠΡΩΣΟ, ΣΕΛΕΤΣΑΙΟ, ΜΕΑΙΟ, ΘΕΗ  

ΧΑΡΑΚΣΗΡΕ: Δ[50], Π[50], ΔΠ[100], ΕΠΙΘ, ΒΟΗΘ  

ΛΟΓΙΚΕ: ΒΡΕΘΗΚΕ  

ΑΡΧΗ 

! ΕΡΩΣΗΜΑ Γ2  

ΚΑΛΕΕΕίσοδος (Δ)  

ΚΑΛΕΕΕίσοδος (Π)  

! ΕΡΩΣΗΜΑ Γ3  

Κ1  

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 

      ΔΠ[Κ]Δ[Ι]  

      ΚΚ+1  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50  

       ΔΠ[Κ]Π[Ι]  

       ΚΚ+1  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

! ΕΡΩΣΗΜΑ Γ4  

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 99 

      ΘΕΗΙ  

ΓΙΑ Τ ΑΠΟ Ι + 1 ΜΕΧΡΙ 99 

ΑΝ ΔΠ[Τ] < ΔΠ[ΘΕΗ] ΣΟΣΕ 

ΘΕΗΤ  

ΣΕΛΟ_ΑΝ  

       ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

       ΒΟΗΘΔΠ[Ι] 

ΔΠ[Ι]ΔΠ[ΘΕΗ]  

ΔΠ[ΘΕΗ]ΒΟΗΘ  
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ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 99 

ΓΡΑΨΕ ΔΠ[Ι]  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

! ΕΡΩΣΗΜΑ Γ5  

ΓΡΑΨΕ ‘ Δώστε ένα επίθετο’  

ΔΙΑΒΑΕ ΕΠΙΘ  

ΠΡΩΣΟ1  

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟ100 

ΒΡΕΘΗΚΕΨΕΤΔΗ 

ΟΟ (ΣΕΛΕΤΣΑΙΟ > = ΠΡΩΣΟ) ΚΑΙ (ΒΡΕΘΗΚΕ = ΨΕΤΔΗ) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

ΜΕΑΙΟ(ΠΡΩΣΟ + ΣΕΛΕΤΣΑΙΟ) DIV 2  

ΑΝ ΕΠΙΘ = ΔΠ[ΜΕΑΙΟ] ΣΟΣΕ 

ΒΡΕΘΗΚΕΑΛΗΘΗ 

ΓΡΑΨΕ ‘ Σο’, ΕΠΙΘ, ‘υπάρχει στη θέση:’, ΜΕΑΙΟ  

ΑΛΛΙΩ_ΑΝ ΕΠΙΘ > ΔΠ[ΜΕΑΙΟ] ΣΟΣΕ 

ΠΡΩΣΟΜΕΑΙΟ + 1  

ΑΛΛΙΩ 

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΜΕΑΙΟ -1  

ΣΕΛΟ_ΑΝ 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΑΝ ΒΡΕΘΗΚΕ = ΨΕΤΔΗΣΟΣΕ 

ΓΡΑΨΕ ‘ Σο επίθετο που δόθηκε δεν αντιστοιχεί σε εργαζόμενο της 

επιχείρησης’ 

ΣΕΛΟ_ΑΝ 

ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

 

! ΕΡΩΣΗΜΑ Γ2  

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑΕίσοδος (ΠΙΝ) 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΕ: ΠΙΝ[50]  

ΑΚΕΡΑΙΕ: Ι  

ΑΡΧΗ 
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ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50  

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΓΡΑΨΕ ' Δώστε επίθετο’  

ΔΙΑΒΑΕ ΠΙΝ[Ι]  

ΜΕΧΡΙ_ΟΣΟΤ ΠΙΝ[Ι] <> ‘ ’  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΣΕΛΟ_ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Παρατηρήσεις: Σα ονόματα των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν και τα  

εμφανιζόμενα μηνύματα εξόδου είναι ενδεικτικά. 

 

ΘΕΜΑ Δ (Ενδεικτική απάντηση) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Δ  

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ ! Ερώτημα Δ1-Σμήμα δηλώσεων μεταβλητών  

ΑΚΕΡΑΙΕ: Ι, Τ, Κ, Πλήθος  

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: ΕΠΙΔ[20,6], ΚΑΛ_ΕΠΙΔ[20], ΒΟΗΘ1, ΒΟΗΘ3  

ΧΑΡΑΚΣΗΡΕ: ΟΝΕΠ[20], ΒΟΗΘ2  

ΑΡΧΗ 

! Ερώτημα Δ2-α: Δημιουργία πίνακα με τα ονοματεπώνυμα των αθλητών  

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20 

ΓΡΑΨΕ ‘ Δώστε το ονοματεπώνυμο του’,Ι, ‘-ου αθλητή’  

ΔΙΑΒΑΕ ΟΝΕΠ[Ι] ! Ερώτημα Δ2-β: Δημιουργία πίνακα δύο διαστάσεων με τις 

επιδόσεις των αθλητών  

ΓΙΑ Τ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6   

ΓΡΑΨΕ ‘ Δώστε την επίδοση του’,Ι, ‘-ου αθλητή στο ’,Τ, ‘-ο άλμα του’  

ΔΙΑΒΑΕ ΕΠΙΔ[Ι, Τ]  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

! Ερώτημα Δ3-Τπολογισμός του πλήθους των αθλητών με άκυρη προσπάθεια 

το  6ο άλμα  

Πλήθος0  

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20 

ΑΝ ΕΠΙΔ[Ι,6] = 0 ΣΟΣΕ 

            ΠλήθοςΠλήθος+1  

      ΣΕΛΟ_ΑΝ  

 ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
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ΑΝ Πλήθος= 0 ΣΟΣΕ 

ΓΡΑΨΕ ‘ Δεν βρέθηκαν αθλητές με άκυρη επίδοση στο 6ο άλμα’  

ΑΛΛΙΩ 

ΓΡΑΨΕ ‘ Αριθμός αθλητών με άκυρη επίδοση στο 6ο άλμα:’, Πλήθος  

ΣΕΛΟ_ΑΝ 

! Ερώτημα Δ4-κλήση διαδικασίας  

ΚΑΛΕΕΜΕΓΙΣΗ(ΕΠΙΔ, ΚΑΛ_ΕΠΙΔ)  

! Ερώτημα Δ5-Εμφάνιση των στοιχείων των αθλητών σε !φθίνουσα σειρά ως 

προς την καλύτερη επίδοση.  

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 20 

ΓΙΑ Τ ΑΠΟ 20ΜΕΧΡΙ Τ ΜΕ_ΒΗΜΑ -1  

ΑΝ ΚΑΛ_ΕΠΙΔ[Τ-1[ < ΚΑΛ_ΕΠΙΔ[Τ] ΣΟΣΕ 

ΒΟΗΘ1 ΚΑΛ_ΕΠΙΔ[Τ-1]  

ΚΑΛ_ΕΠΙΔ[Τ-1] ΚΑΛ_ΕΠΙΔ[Τ]  

ΚΑΛ_ΕΠΙΔ[Τ] ΒΟΗΘ1 

 ! ταυτόχρονη αντιμετάθεση των αντίστοιχων ονοματεπωνύμων  

ΒΟΗΘ2 ΟΝΕΠ[Τ-1]  

ΟΝΕΠ[Τ-1] ΟΝΕΠ[Τ]  

ΟΝΕΠ[Τ] ΒΟΗΘ2 

! ταυτόχρονη αντιμετάθεση των αντίστοιχων επιδόσεων σε κάθε άλμα  

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6  

 ΒΟΗΘ3 ΕΠΙΔ[Τ-1, Κ]  

                             ΕΠΙΔ[Τ-1, Κ]  ΕΠΙΔ[Τ, Κ] 

                             ΕΠΙΔ[Τ, Κ]  ΒΟΗΘ3  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

                ΣΕΛΟ_ΑΝ 

           ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20 

ΓΡΑΨΕ ‘Ονοματεπώνυμο αθλητή:’, ΟΝΕΠ[Ι]  

ΓΙΑ Τ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6  

ΓΡΑΨΕ ‘ Επίδοση στο’, Τ, ‘-ο άλμα:’, ΕΠΙΔ[Ι,Τ]  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΓΡΑΨΕ ‘ Καλύτερη επίδοση:’, ΚΑΛ_ΕΠΙΔ[Ι] ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
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! Ερώτημα Δ5- Δημιουργία υποπρογράμματος  

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑΜΕΓΙΣΗ(Α, Β)  

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

ΑΚΕΡΑΙΕ: Ι, Τ  

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: Α[20, 6], Β[20], ΜΑΧ  

ΑΡΧΗ 

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20 

           ΜΑΧΑ[Ι, 1] 

ΓΙΑ Τ ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 6  

ΑΝ Α[Ι,Τ] > ΜΑΧ ΣΟΣΕ 

ΜΑΧΑ[Ι,Τ]  

ΣΕΛΟ_ΑΝ 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Β[Ι] ΜΑΧ  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΣΕΛΟ_ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Παρατηρήσεις: για τη λύση του θέματος Δ  

(α) Σα ονόματα των μεταβλητών είναι ενδεικτικά.  

(β) Σα σχόλια καθώς και τα μηνύματα κατά τη είσοδο και έξοδο (εκτός της 

περίπτωσης του ερωτήματος Δ3) είναι προαιρετικά και τοποθετήθηκαν για 

διευκόλυνση του αναγνώστη. 

 

 

Από το τμήμα Πληροφορικής  

των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου  

συνεργάστηκαν: Ε.Βισκαδουράκη, Γ.Βουράκης, Μ.αββάκη 


