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ΘΕΜΑ Α 
Α1. Να χαρακτηρίσετε την κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις ως «ΣΩΣΤΗ» ή «ΛΑΘΟΣ». 

1. Η διαγραμματική αναπαράσταση του προβλήματος, προσφέρει μια απτή απεικόνιση της δομής του. 

2. Ο ρόμβος στο διάγραμμα ροής δηλώνει μία ερώτηση, που δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο 
εξόδους για απάντηση. 

3. Σκοπός της ταξινόμησης είναι να διευκολυνθεί στη συνέχεια η αναζήτηση των στοιχείων του πίνακα. 

4. Για τη δημιουργία, τη μετάφραση και την εκτέλεση ενός προγράμματος, απαιτούνται τουλάχιστον 
δύο προγράμματα: ο συντάκτης και ο μεταγλωττιστής. 

5. Η χρήση συμβολικών σταθερών κάνει το πρόγραμμα πιο κατανοητό και κατά συνέπεια είναι 
ευκολότερο να διορθωθεί και να συντηρηθεί.      Μονάδες 10 

Α2. Να αποδώσετε τους παρακάτω όρους: 

1. Πρόβλημα 2. Δεδομένο 3. Πίνακας 4. Τμηματικός Προγραμματισμός  Μονάδες 12 

Α3. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 

1. Όταν μία διαδικασία ή συνάρτηση καλείται από το κύριο πρόγραμμα, τότε η αμέσως επόμενη 
διεύθυνση του κύριου προγράμματος, που ονομάζεται ________ , αποθηκεύεται από το μεταφραστή 
σε μία στοίβα, που ονομάζεται ___________ . 

2. Η διαδικασία ελέγχου, εντοπισμού και διόρθωσης των σφαλμάτων ενός προγράμματος καλείται 
_________ . 

3. Κατά το στάδιο της ________ του προβλήματος, το αρχικό πρόβλημα διασπάται σε άλλα επιμέρους 
προβλήματα. 

4. Ο όρος ________ χρησιμοποιείται για να δηλώσει μεθόδους που εφαρμόζονται στην επίλυση 
προβλημάτων.          Μονάδες 5 



Α4. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα με αριθμημένες εντολές: 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α-2 

2.  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ: 

3.   ΑΚΕΡΑΙΕΣ:Χ,ΑΘΡ,ΠΛ,ΜΟ 

4. ΑΡΧΗ !ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

5.  ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 

6.  ΑΘΡ0 

7.  ΠΛ0 

8.  ΓΙΝ0 

9.  ΟΣΟ Χ<>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ !ΑΡΧΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

10.   ΓΙΝ = ΓΙΝ * Χ 

11.   ΑΝ Χ>=0 ΤΟΤΕ 

12.    ΑΘΡΑΘΡ+Χ 

13.    ΠΛΠΛ+1 

14.   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

15.   ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 

16.  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

17.  ΜΟΑΘΡ/ΠΛ 

18.  ΓΡΑΨΕ ΓΙΝ,ΑΘΡ,ΜΟ 

19. ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το παραπάνω τμήμα θα έπρεπε για άγνωστο πλήθος τιμών που δίνει ο χρήστης, να υπολογίζει και να 
εμφανίζει το γινόμενο όλων των τιμών και τον μέσον όρο των θετικών τιμών. Η διαδικασία τερματίζεται 
όταν στην είσοδο δοθεί το μηδέν. Το τμήμα περιέχει λάθη σε οχτώ (8) γραμμές. Να τα εντοπίσετε σε 
επτά (7) από τις οχτώ και για κάθε λάθος να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της γραμμής που 
εντοπίζεται το λάθος, το είδος του και την διόρθωση που προτείνετε.    Μονάδες 7 

 



Α5. Μία έκφραση χαρακτηρίζεται «καρκινική», στην περίπτωση που διαβάζεται το ίδιο και αντίστροφα, 
όπως παραδείγματος χάριν «ΣΟΦΟΣ», «ΑΝΝΑ», «ΝΙΨΟΝΑΝΟΜΗΜΑΤΑΜΗΜΟΝΑΝΟΨΙΝ». Το 
παρακάτω τμήμα αλγορίθμου, με δεδομένο έναν πίνακα Ν θέσεων, ελέγχει αν ο πίνακας περιέχει 
καρκινική έκφραση. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς των κενών και δίπλα σε κάθε 
αριθμό να γράψετε ό,τι πρέπει να συμπληρωθεί. 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑ_Α5 

 ΔΕΔΟΜΕΝΑ//Π,Ν// 

 ΚΑΡΚΙΝΙΚΗ __(1)__ 

 Ι__(2)__ 

 J N 

 ΟΣΟ Ι<J KAI __(3)__ EΠΑΝΑΛΑΒΕ 

  ΑΝ Π[Ι]__(4)__Π[J] TOTE 

   ΚΑΡΚΙΝΙΚΗΨΕΥΔΗΣ 

  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

  Ι__(5)__ 

  J__(6)__ 

 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 ΑΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΗ=ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ 

  ΓΡΑΨΕ ‘ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ’ 

 ΑΛΛΙΩΣ 

  ΓΡΑΨΕ ‘ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ’ 

 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ ΘΕΜΑ_Α5          Μονάδες 6 



ΘΕΜΑ Β 
Δίνονται τα παρακάτω πρόγραμμα και υποπρογράμματα: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΒ 
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ................ 
ΑΡΧΗ 
 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 
  ΕΠΙΛΕΞΕ Χ 
   ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1..5 
    ΥΔΥΟ_ΕΠΙ(Χ) 
   ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ >100 
    ΚΑΛΕΣΕ ΔΙΑ_ΔΥΟ(Χ,Υ) 
   ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6,120 
    Υ Χ DIV 4 
   ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΙΩΣ 
    Υ1 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΙΛΟΓΩΝ 
  ΓΡΑΨΕ Υ 
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ>200 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΔΥΟ_ΕΠΙ(Υ):ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  .................. 
ΑΡΧΗ 
 ΥΥ+1 
 ΔΥΟ_ΕΠΙ2*Υ 
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 
 
   
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑ_ΔΥΟ(Υ,Χ) 
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  .................. 
ΑΡΧΗ 
 ΧΥ/2 
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

  

Β1. Να συμπληρώσετε τα τμήματα δηλώσεων.      Μονάδες 3 

Β2. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα τιμών, αν στην είσοδο του προγράμματος δοθούν 
διαδοχικά οι τιμές 5 και 203: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΘΟΝΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Χ Υ Υ ΔΥΟ_ΕΠΙ Υ Χ 
       

... ... ... ... ... ... ... 
            Μονάδες 6 

Β3. Να μετατρέψετε τη συνάρτηση σε διαδικασία και να τροποποιήσετε το πρόγραμμα ώστε να καλεί 
διαδικασία αντί για συνάρτηση.        Μονάδες 6 

Β4. Να γράψετε ισοδύναμο πρόγραμμα χωρίς τη χρήση της εντολής ΕΠΙΛΕΞΕ.  Μονάδες 5



ΘΕΜΑ Γ 

Ένας λογιστής λόγω μεγάλου όγκου υποχρεώσεων έχει καθυστερήσει την εξυπηρέτηση 20 πελατών. Η 
εργασία που έχει να κάνει για καθέναν από αυτούς είναι να υπολογίσει το φόρο εισοδήματός τους, ο 
οποίος υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση τον πίνακα: 

Ετήσια Έσοδα Φόρος 
<= 8000 € 0 
>8000 € και <=15000 € 28% 
>15000€ 36% 
Κάθε μέρα που έχει ελεύθερο χρόνο, ο λογιστής ζητά από τη γραμματέα του έναν συγκεκριμένο αριθμό 
(Ν) πελατών που μπορεί να εξυπηρετήσει. Στη συνέχεια η γραμματέας εισάγει σε δύο παράλληλες 
στοίβες Ν θέσεων τα ονόματα και τα ετήσια έσοδα των πελατών. Μετά ο λογιστής, εκτελεί τις εργασίες 
που πρέπει μέχρι να αδειάσουν οι στοίβες. Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε γλώσσα που για μία 
συγκεκριμένη μέρα του λογιστή: 

Γ1. Δέχεται από το λογιστή τον αριθμό (Ν) των πελατών που μπορεί να εξυπηρετήσει, ελέγχοντας ώστε 
ο αριθμός να είναι θετικός και να μην ξεπερνά το 20.     Μονάδες 3 

Γ2. Για κάθε πελάτη να δέχεται από τη γραμματέα το όνομα του πελάτη και τα ετήσια έσοδα της 
εταιρείας του και να τα ωθεί στις στοίβες ΟΝ και ΕΣ αντίστοιχα.    Μονάδες 4 

Γ3. Στη συνέχεια το πρόγραμμα για κάθε πελάτη που απωθείται να εμφανίζει το όνομά του και δίπλα 
το φόρο εισοδήματός, μέχρι να αδειάσουν οι στοίβες.     Μονάδες 6 

Γ4. Εμφανίζει το όνομα του πελάτη που πλήρωσε τον μεγαλύτερο φόρο εισοδήματος.  Μονάδες 4 

Γ5. Εμφανίζει το πλήθος των πελατών που δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο.  Μονάδες 3 

 

ΘΕΜΑ Δ 
Η εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων «Πτώχευσις» έχει 50 πελάτες. Για κάθε πελάτη έχει αποθηκεύσει 
τα μηνιαία καθαρά έσοδα του περασμένου έτους. Η εταιρεία απευθύνθηκε στον καλύτερο 
προγραμματιστή της Ελλάδας (δηλαδή σε εσένα), για την κατασκευή ενός προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ, 
με τις παρακάτω προδιαγραφές: 

Δ1. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων.        Μονάδα 1 

Δ2. Να αποθηκεύει για κάθε πελάτη το όνομά του και τα μηνιαία έσοδα για κάθε μήνα του 
προηγούμενου έτους σε κατάλληλους πίνακες.      Μονάδες 2 

Δ3. Να εμφανίζει τα ετήσια έσοδα του κάθε πελάτη.     Μονάδες 3 

Δ4. Να δέχεται το όνομα μιας εταιρείας και για τον συγκεκριμένο πελάτη να εμφανίζει όλους τους 
μήνες κατά τους οποίους υπήρχε αύξηση εσόδων σε σχέση με τον προηγούμενό τους. Αν το όνομα που 
δόθηκε δεν αντιστοιχεί σε πελάτη της εταιρείας, να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. Μονάδες 4 

Δ5. Να εμφανίζει την εταιρεία που είχε τα περισσότερα κέρδη το μήνα Απρίλιο.  Μονάδες 4 



Δ6. Να εμφανίζει τα ονόματα των εταιριών που ήταν ασταθείς, δηλαδή που τα μηνιαία έσοδα 
αυξάνονταν και μειώνονταν εν αλλάξ καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Π.χ. στον πίνακα του παρακάτω 
παραδείγματος πρέπει να εμφανιστούν στην οθόνη οι εταιρείες Α και Γ.   Μονάδες 6 

ΟΝ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Α  500 300 600 450 500 300 700 500 550 400 550 500 

Β              

Γ  100 200 150 300 200 250 200 300 250 400 100 200 

 

Μεγάλη & Σίγουρη Επιτυχία!!!  

 M.Sc. Νίκος Παπαθεοδούλου 
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