
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να γράψετε τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράμμα Σ, εάν είναι 
σωστή, ή το γράμμα Λ, εάν είναι λανθασμένη:

1. Το όνομα Κος93λςιο_2 είναι αποδεκτό ως όνομα μεταβλητής
2. Ο αριθμός 0.0 είναι ακέραιο δεδομένο
3. Η συνάρτηση Α_Μ(x) υπολογίζει την απόλυτη τιμή του x.
4. H πράξη 1 mod 3 δίνει ως αποτέλεσμα 1.
5. Η έκφραση x<>5 δεν είναι απλή λογική έκφραση.
6. Η εντολή: Σημείωσε 7*3 είναι αποδεκτή στη ψευδογλώσσα, αλλά όχι αποδεκτή στη ΓΛΩΣΣΑ.
7. Το αποτέλεσμα της λογικής έκφρασης Χ+8>5  ΚΑΙ ΟΧΙ( Χ+8>5)  είναι πάντα Ψευδής.
8. Η εντολή Α ← Τ_Ρ(-10) παραβιάζει το κριτήριο αλγορίθμου της αποτελεσματικότητας.
9. Η εντολή Β ← 4 mod 2 > 5 δεν παραβιάζει το κριτήριο αλγορίθμου της αποτελεσματικότητας.
10. Η εντολή Για i από -1 μέχρι -2 θα πραγματοποιήσει 2 επαναλήψεις.
11. Οι πίνακες είναι στατικές δομές δεδομένων. 
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Α2. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1) Τι γνωρίζετε για τη δομή προβλήματος;

2) Από ποιες σκοπιές μελετά η Πληροφορική τους αλγορίθμους;

3) Τι γνωρίζετε για την ολίσθηση;
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Α3. Να κωδικοποιηθούν οι παρακάτω μαθηματικές εκφράσεις σε ΓΛΩΣΣΑ:

α.
1
5

β 3
β.

3α+2β
α− β γ.

συνx+logy
√ y+x

δ. α3x +2+
∣x+1∣
x3−e x

Παρατήρηση:  Θεωρείστε, όπου είναι απαραίτητο, ότι γίνεται αναφορά σε φυσικό λογάριθμο.
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Α4. Εστω ο μονοδιάστατος πίνακας Α:

5 2 3 8 7 4 10 12

Να σχεδιάσετε τον πίνακα Β[6] μετά την
εκτέλεση των διπλανών εντολών.

1. Β[Α[1] – Α[3]] ← Α[5]
2. Β[Α[7] – Α[5]] ← Α[2] + Α[7]
3. Β[Α[6]] ← Α[4]
4. Β[Α[1] + Α[4] – Α[8]] ← Α[3] + Α[8]
5. Β[Α[8] DIV 2] ← Α[3] MOD 2
6. Β[Α[1] MOD A[4]] ← Α[6] + 4
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ΘΕΜΑ Β

Β1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος:

ΕΠΙΛΕΞΕ Χ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 7

ΓΡΑΨΕ 'Α'
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 11, 13

ΓΡΑΨΕ 'Β'
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ < 20

ΓΡΑΨΕ 'Γ'
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 50..100

ΓΡΑΨΕ 'Δ'
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΙΩΣ

ΓΡΑΨΕ 'Ε'
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Να γράψετε στο τετράδιό σας ισοδύναμο τμήμα προγράμματος το οποίο να χρησιμοποιεί μόνο μία 
εντολη ΑΝ..ΤΟΤΕ..ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ, χωρίς επιπλέον εμφωλευμένες εντολές επιλογής
(Η λίστα τιμών 50..100 περιλαμβάνει όλες τις τιμές από το 50 μέχρι και το 100.)
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Β2. Ο διπλανός αλγόριθμος περιέχει οκτώ (8)
κενά. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους
αριθμούς των κενών και δίπλα ό,τι χρειάζεται
να συμπληρωθεί, ώστε ο αλγόριθμος να
εμφανίζει τον μέσο όρο των περιττών
αριθμών, μεταξύ όσων διαβάζονται.

Σ  ← ... (1) ...
Κ  ← 0
Για i από 1 μέχρι 100
   Διάβασε ... (2) ...
   Αν α mod 2 = ... (3) ... τότε
      Κ  ← ... (4) ...
      Σ  ← ... (5) ...
   Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Αν ... (6) ... τότε
   Εμφάνισε ... (7) ...
Αλλιώς
   Εμφάνισε ... (8) ...
Τέλος_αν
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ΘΕΜΑ Γ

Στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τρεις θεματικές ενότητες. Ο βαθμός κάθε 
θεματικής ενότητας είναι από 1 έως 100. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψήφιου προκύπτει από τον 
μέσο όρο των βαθμών του στις τρεις θεματικές ενότητες. Ο υποψήφιος θεωρείται ως επιτυχών αν η 
συνολική βαθμολογία του είναι τουλάχιστον 55 και ο βαθμός του σε κάθε θεματική ενότητα είναι 
τουλάχιστον 50. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος για κάθε υποψήφιο:

Γ1. Να διαβάζει το όνομά του και τους βαθμούς του σε καθεμία από τις τρεις θεματικές ενότητες. 
(Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων.)

Γ2. Να εμφανίζει τον μεγαλύτερο απ' τους βαθμούς που πήρε στις τρεις θεματικές ενότητες.

Γ3. Να εμφανίζει το όνομα και τη συνολική βαθμολογία του στην περίπτωση που είναι επιτυχών.

Γ4. Ο αλγόριθμος να τερματίζει όταν δοθεί ως όνομα η λέξη «ΤΕΛΟΣ».

Γ5. Στο τέλος να εμφανίζει το όνομα του επιτυχόντα με τη μικρότερη συνολική βαθμολογία. 
Θεωρείστε ότι είναι μοναδικός. 
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ΘΕΜΑ Δ
Να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο θα επεξεργάζεται μια ακολουθία αριθμών ως εξής:

Δ1. Να διαβάζει μια ακολουθία 100 αριθμών και να τοποθετεί κάθε αριθμό ακολουθίας στον 
πίνακα Α.

Δ2. Να εμφανίζει τον μεγαλύτερο αριθμό της ακολουθίας, ο οποίος διαιρείται ακριβώς από όλους 
τους αριθμούς που βρίσκονται πριν από αυτόν στην ακολουθία. Ο αριθμός που βρίσκεται πρώτος στην 
ακολουθία των αριθμών διαιρείται απ' όλους τους προηγούμενους αριθμούς γιατί δεν έχει 
προηγούμενο.

Παράδειγμα, για την ακολουθία αριθμών 1, 4, 2, 8, 6 20, το πρόγραμμα να εμφανίζει τον αριθμό 8 
γιατί δαιρείται με όλους τους αριθμούς που είναι πριν από αυτόν δηλαδή τους 1, 4, 2. Για την 
ακολουθία αριθμών 10, 5, 6, 7, θα επιστρέψει τον αριθμό 10.
Παρατήρηση: Απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας των τιμών εισόδου.
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Εμφάνισε “Καλή επιτυχία!”


