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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και
δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασµένη.
1. Ένας αλγόριθµος είναι µία πεπερασµένη σειρά ενεργειών.
2. Οι ενέργειες που ορίζει ένας αλγόριθµος είναι αυστηρά καθορισµένες.
3. Η έννοια του αλγόριθµου συνδέεται αποκλειστικά µε την Πληροφορική.
4. Ο αλγόριθµος τελειώνει µετά από πεπερασµένα βήµατα εκτέλεσης εντολών.
5. Ο πιο δοµηµένος τρόπος παρουσίασης αλγορίθµων είναι µε ελεύθερο κείµενο.
6. Ένας αλγόριθµος στοχεύει στην επίλυση ενός προβλήµατος.
Μονάδες 12
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης Α και δίπλα τα γράµµατα της
Στήλης Β που αντιστοιχούν σωστά. (Να σηµειωθεί ότι σε κάποια στοιχεία της
ψευδογλώσσας της Στήλης Α αντιστοιχούν περισσότερα από ένα παραδείγµατα εντολών της
Στήλης Β).
Στήλη Α
Στοιχεία ψευδογλώσσας

Στήλη Β
Παραδείγµατα εντολών

1. εντολή εκχώρησης

α. Επίλεξε Χ
Περίπτωση 1
X←Χ+1
Περίπτωση 2
X←α∗β
Τέλος_επιλογών
β. Όσο Χ < 0 επανάλαβε
X←Χ–1
Τέλος_επανάληψης
γ. α ← β + 1
δ. Αρχή_επανάληψης
Ι ← Ι –1
Μέχρις_ότου Ι < 0
ε. Αν Χ = 2 τότε
Χ ← Χ/2
Τέλος_αν

2. δοµή επιλογής
3. δοµή επανάληψης

Μονάδες 10
Γ. Να αναφέρετε τέσσερις τυπικές επεξεργασίες που γίνονται στα στοιχεία των πινάκων.
Μονάδες 4
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∆. Τι είναι συνάρτηση (σε προγραµµατιστικό περιβάλλον);
Μονάδες 4
Ε. Τι είναι διαδικασία (σε προγραµµατιστικό περιβάλλον);
Μονάδες 4
ΣΤ.Να αναφέρετε τρία πλεονεκτήµατα των γλωσσών υψηλού επιπέδου σε σχέση µε τις
συµβολικές γλώσσες.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 2ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιµές των µεταβλητών Ν, Μ και Β, όπως αυτές τυπώνονται σε
κάθε επανάληψη, και την τιµή της µεταβλητής Χ που τυπώνεται µετά το τέλος της επανάληψης,
κατά την εκτέλεση του παρακάτω αλγόριθµου.
Αλγόριθµος Αριθµοί
Α←1
Β←1
Ν←0
Μ←2
Όσο Β < 6 επανάλαβε
Χ←Α+Β
Αν Χ MOD 2 = 0 τότε
Ν←Ν+1
αλλιώς
Μ←Μ+1
Τέλος_αν
Α←Β
Β←Χ
Εµφάνισε Ν, Μ, Β
Τέλος_επανάληψης
Εµφάνισε Χ
Τέλος Αριθµοί

Μονάδες 20

Παρατηρήσεις που αφορούν στα ΘΕΜΑΤΑ 2ο, 3ο, 4ο
1.

Οι εντολές σε έναν αλγόριθµο µπορούν ισοδύναµα να γραφούν µε µικρά ή κεφαλαία
γράµµατα.

2.

Όπου γίνεται χρήση εισαγωγικών, µπορούν ισοδύναµα να χρησιµοποιηθούν µονά
( ' ) ή διπλά εισαγωγικά ( " ).

ΘΕΜΑ 3ο
Ο ∆είκτης Μάζας του ανθρώπινου Σώµατος (∆ΜΣ) υπολογίζεται από το βάρος (Β) σε χλγ. και το
ύψος (Υ) σε µέτρα µε τον τύπο ∆ΜΣ = Β/Υ2. Ο ανωτέρω τύπος ισχύει για άτοµα άνω των 18
ετών. Το άτοµο ανάλογα µε την τιµή του ∆ΜΣ χαρακτηρίζεται σύµφωνα µε τον παρακάτω
πίνακα:
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∆ΜΣ<18,5

"αδύνατο άτοµο"

18,5≤∆ΜΣ<25

"κανονικό άτοµο"

25≤∆ΜΣ<30

"βαρύ άτοµο"

30≤∆ΜΣ

"υπέρβαρο άτοµο"

Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος:
α. να διαβάζει την ηλικία, το βάρος και το ύψος του ατόµου
Μονάδες 3
β. εάν η ηλικία είναι µεγαλύτερη των 18 ετών, τότε
1. να υπολογίζει το ∆ΜΣ
Μονάδες 5
2. να ελέγχει την τιµή του ∆ΜΣ από τον ανωτέρω πίνακα και να εµφανίζει τον αντίστοιχο
χαρακτηρισµό
Μονάδες 10
γ. εάν η ηλικία είναι µικρότερη ή ίση των 18 ετών, τότε να εµφανίζει το µήνυµα "δεν ισχύει ο
δείκτης ∆ΜΣ".
Μονάδες 2
Παρατήρηση: Θεωρήστε ότι το βάρος, το ύψος και η ηλικία είναι θετικοί αριθµοί.
Παρατηρήσεις που αφορούν στα ΘΕΜΑΤΑ 2ο, 3ο, 4ο
1. Οι εντολές σε έναν αλγόριθµο µπορούν ισοδύναµα να γραφούν µε µικρά ή κεφαλαία
γράµµατα.
2. Όπου γίνεται χρήση εισαγωγικών, µπορούν ισοδύναµα να χρησιµοποιηθούν µονά (
' ) ή διπλά εισαγωγικά ( " ).

ΘΕΜΑ 4ο
Μια αλυσίδα κινηµατογράφων έχει δέκα αίθουσες. Τα ονόµατα των αιθουσών καταχωρούνται σε
ένα µονοδιάστατο πίνακα και οι µηνιαίες εισπράξεις κάθε αίθουσας για ένα έτος καταχωρούνται
σε πίνακα δύο διαστάσεων. Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος:
α. να διαβάζει τα ονόµατα των αιθουσών
Μονάδες 2
β. να διαβάζει τις µηνιαίες εισπράξεις των αιθουσών αυτού του έτους
Μονάδες 3
γ. να υπολογίζει τη µέση µηνιαία τιµή των εισπράξεων για κάθε αίθουσα
Μονάδες 7
δ. να βρίσκει και να εµφανίζει τη µικρότερη µέση µηνιαία τιµή
Μονάδες 5
ε. να βρίσκει και να εµφανίζει το όνοµα ή τα ονόµατα των αιθουσών που έχουν την ανωτέρω
µικρότερη µέση µηνιαία τιµή.
Μονάδες 3
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Παρατήρηση: Θεωρήστε ότι οι µηνιαίες εισπράξεις είναι θετικοί αριθµοί.
Παρατηρήσεις που αφορούν στα ΘΕΜΑΤΑ 2ο, 3ο, 4ο
1. Οι εντολές σε έναν αλγόριθµο µπορούν ισοδύναµα να γραφούν µε µικρά ή κεφαλαία
γράµµατα.
2. Όπου γίνεται χρήση εισαγωγικών, µπορούν ισοδύναµα να χρησιµοποιηθούν µονά (
' ) ή διπλά εισαγωγικά ( " ).
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο

Α.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Β.

1→ γ
2 → α, ε
3 → β, δ

Γ.

(§9.4)
Υπολογισµός αθροισµάτων στοιχείων του πίνακα
Εύρεση του µέγιστου ή του ελάχιστου στοιχείου
Ταξινόµηση των στοιχείων του πίνακα
Αναζήτηση ενός στοιχείου του πίνακα
(Συγχώνευση δύο πινάκων)

∆.

(§10.5)
Η συνάρτηση είναι ένας τύπος υποπρογράµµατος που υπολογίζει και επιστρέφει µόνο µία
τιµή µε το όνοµά της (όπως οι µαθηµατικές συναρτήσεις)

Ε.

(§10.5)
Η διαδικασία είναι ένας τύπος υποπρογράµµατος που µπορεί να εκτελέσει όλες τις
λειτουργίες ενός προγράµµατος

ΣΤ.

Σωστό.
Σωστό.
Λάθος.
Σωστό.
Λάθος.
Σωστό.

(σελ 127 – πλαίσιο)
Στα πλεονεκτήµατα … σε περισσότερους υπολογιστές.

ΘΕΜΑ 2ο
Οι τιµές που λαµβάνουν όλες οι µεταβλητές κατά την εκτέλεση του αλγορίθµου είναι:
Αρχικά
1η επανάληψη
2η επανάληψη
3η επανάληψη
4η επανάληψη

Α
1
1
2
3
5

Β
1
2
3
5
8

Ν
0
1

Μ
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2
3
5
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3
4
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Άρα οι τιµές που θα τυπωθούν είναι:
1η επανάληψη
2η επανάληψη
3η επανάληψη
4η επανάληψη
µετά την επανάληψη
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ΘΕΜΑ 3ο
Αλγόριθµος ∆είκτης_Μάζας
Εµφάνισε "∆ώσε ηλικία, βάρος και ύψος:"
∆ιάβασε ΗΛΙΚΙΑ, Β, Υ
Αν ΗΛΙΚΙΑ >18 τότε
∆ΜΣΒ / Υ^2
Αν ∆ΜΣ<18.5 τότε
Εµφάνισε "αδύνατο άτοµο"
αλλιώς_αν ∆ΜΣ<25 τότε
Εµφάνισε "κανονικό άτοµο"
αλλιώς_αν ∆ΜΣ<30 τότε
Εµφάνισε "βαρύ άτοµο"
αλλιώς
Εµφάνισε "υπέρβαρο άτοµο"
Τέλος_αν
αλλιώς
Εµφάνισε "δεν ισχύει ο δείκτης ∆ΜΣ"
Τέλος_αν
Τέλος ∆είκτης_Μάζας

ΘΕΜΑ 4ο
Αλγόριθµος κινηµατογράφοι
! (α)
Για i από 1 µέχρι 10
Εµφάνισε "∆ώσε το όνοµα της", i, "αίθουσας:"
∆ιάβασε ΟΝΟΜΑ[i]
Τέλος_επανάληψης
! (β)
Για i από 1 µέχρι 10
Εµφάνισε "∆ώσε τις εισπράξεις της αίθουσας", ΟΝΟΜΑ[i]
Για j από 1 µέχρι 12
Εµφάνισε "µήνας", j
∆ιάβασε ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ[i,j]
Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
! (γ)
! όπου ΜΟ µονοδιάστατος πίνακας µε τις µέσες µηνιαίες εισπράξεις
Για i από 1 µέχρι 10
Sum0
Για j από 1 µέχρι 12
SumSum+ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ[i,j]
Τέλος_επανάληψης
ΜΟ[i]Sum / 12
Τέλος_επανάληψης
! (δ)
minMO[1]
Για i από 2 µέχρι 10
Αν ΜΟ[i] < min τότε
min ΜΟ[i]
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Εµφάνισε min
! (ε)
Για i από 1 µέχρι 10
Αν ΜΟ[i] = min τότε
Εµφάνισε ΟΝΟΜΑ[i]
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Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Τέλος Κινηµατογράφοι
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