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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΑΕΠΠ)  

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2020 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) 
ΘΕΜΑ Α  

Α1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα Σ, αν είναι σωστή, ή με 

το γράμμα Λ, αν είναι λανθασμένη. (Μονάδες 10) 

 

1. Η συνθήκη Χ = Α_Μ(Χ) είναι πάντα αληθής, για οποιαδήποτε τιμή του Χ. 

2. Η δομή επανάληψης ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕ ΒΗΜΑ 3, εκτελείται τρεις (3) φορές. 

3. Τα σχόλια αλλάζουν τη ροή εκτέλεσης ενός προγράμματος. 

4. Το στοιχείο Α[3,4] βρίσκεται στην Τρίτη γραμμή και στην τέταρτη στήλη του πίνακα Α. 

5. Το πλάγιο παραλληλόγραμμο σε ένα διάγραμμα ροής, δηλώνει ότι πρόκειται για συνθήκη. 

 

Α2. α) Να δώσετε τον ορισμό του αλγορίθμου. (Μονάδες 5)  

      β) Να δώσετε τον ορισμό του πίνακα. (Μονάδες 5) 

Α3. Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της στήλης Α με ένα στοιχείο της στήλης Β. Ένα στοιχείο της 

στήλης Β θα περισσέψει. (Μονάδες 5) 

 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β  

1. ‘Ψευδής’ α. Λογικός τελεστής 

2. Ψευδής β. Λογική έκφραση 

3. ΚΑΙ γ. Αριθμητικός τελεστής 

4. Χ < 10 δ. Συγκριτικός τελεστής  

5. div 
ε. Αλφαριθμητική σταθερά (χαρακτήρας) 

στ. Λογική τιμή 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Δίνεται ο πίνακας ΟΜ[4], ο οποίος περιέχει τα ονόματα 4 ομάδων που παίρνουν μέρος σε έναν 

όμιλο του Μουντιάλ. Π.χ: 

Βραζιλία  

Γαλλία 

Ιαπωνία 

Νιγηρία 

Να γράψετε τμήμα εντολών, το οποία θα εμφανίζει όλα τα πιθανά ζευγάρια αγώνων, όπως φαίνεται 

παρακάτω: (Μονάδες 8) 

Βραζιλία – Γαλλία 

Βραζιλία – Ιαπωνία 

Βραζιλία – Νιγηρία 

Γαλλία – Ιαπωνία 

Γαλλία – Νιγηρία 

Ιαπωνία – Νιγηρία 

Β2. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα ροής του παρακάτω τμήματος αλγορίθμου. (Μονάδες 10) 

W  0 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 

  ΔΙΑΒΑΣΕ Ζ 

  ΟΣΟ Ζ > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

    L  1 

    M  Z 

    ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

     Μ  Μ*L 

     L  L + 1 

    ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ L >= 10 

    ΔΙΑΒΑΣΕ Ζ 

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 



 
 

 

3 
 

Β3. Δίνεται ένας πίνακας ακεραίων Α[50]. Να μεταφέρετε στο γραπτό σας το παρακάτω τμήμα 

προγράμματος με συμπληρωμένα τα κενά, έτσι ώστε στις πρώτες θέσεις ενός δεύτερου πίνακα 

Β[50] να τοποθετούνται οι άρτιοι αριθμοί του πίνακα Α και στις επόμενες θέσεις οι περιττοί. 

(Μονάδες 7) 

Κ  _____ 

λ  _____ 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ _____ 

 ΑΝ ______ ΤΟΤΕ 

  Κ  Κ+1 

  Β[__]  Α[i] 

 ΑΛΛΙΩΣ 

  λ  ____ 

  Β[__]  Α[i] 

 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Ένας πελάτης αγοράζει προϊόντα από ένα κατάστημα. Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το 

οποίο: 

Γ1. Για κάθε προϊόν που αγοράζει ο πελάτης, να διαβάζει τον κωδικό του, τον αριθμό τεμαχίων που 

αγοράστηκαν και την τιμή τεμαχίου. Η διαδικασία ανάγνωσης να σταματά, όταν δοθεί ως κωδικός ο 

αριθμός 0. (Μονάδες 5) 

Γ2. Αν ο συνολικός λογαριασμός δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ, να εμφανίζει το μήνυμα «ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ». Διαφορετικά, να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των απαιτούμενων δόσεων 

για την εξόφληση, όταν η εξόφληση γίνεται με άτοκες μηνιαίες δόσεις, ως εξής: Τον πρώτο μήνα η 

δόση θα είναι 20 ευρώ και κάθε επόμενο μήνα θα αυξάνεται κατά 5 ευρώ, μέχρι να εξοφληθεί το 

συνολικό ποσό. (Μονάδες 9) 

Γ3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των τεμαχίων με τιμή τεμαχίου μεγαλύτερη των 10 

ευρώ. (Μονάδες 5) 

Γ4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των τεμαχίων με τη μέγιστη τιμή τεμαχίου.  

(Μονάδες 6) 
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ΘΕΜΑ Δ 

Μια εταιρεία Πληροφορικής καταγράφει σε μονοδιάστατο πίνακα τα ονόματα δέκα (10) ιστότοπων 

και σε δισδιάστατο πίνακα 10x30 , για τους δέκα (10) ιστότοπους, τον αριθμό των επισκέψεων που 

δέχεται ο καθένας, κάθε μέρα, για τριάντα (30) ημέρες. 

Να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο: 

Δ1. Για καθένα από τους ιστότοπους να διαβάζει το όνομά του και τον αριθμό των επισκέψεων που 

δέχθηκε ο ιστότοπος για καθεμιά ημέρα. Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας τιμών. (Μονάδες 5) 

Δ2. Να εμφανίζει το όνομα κάθε ιστοτόπου και τον συνολικό αριθμό των επισκέψεων που δέχθηκε 

αυτός στο διάστημα των 30 ημερών. (Μονάδες 8) 

Δ3. Να εμφανίζει τα ονόματα των ιστοτόπων που κάθε μέρα στο διάστημα των 30 ημερών 

δέχθηκαν περισσότερες από 500 επισκέψεις. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι ιστότοποι, να εμφανίζει 

κατάλληλο μήνυμα. (Μονάδες 12) 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, 

εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως 

μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμία άλλη σημείωση.  

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 

φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.  

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.  Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες. 

5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.  

6. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 

7. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  

8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  


