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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΑΕΠΠ)  

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 
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. Στη δομή επανάληψης ΓΙΑ, το βήμα πρέπει πάντα να είναι σταθερό. 

2. Ο αλγόριθμος ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής (φυσαλίδα) δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε 

μονοδιάστατο πίνακα με δεδομένα τύπου χαρακτήρα (π.χ. πίνακας ονομάτων). 

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

4. Οι εντολές που βρίσκονται μέσα στη δομή επανάληψης ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ, εκτελούνται 

τουλάχιστον μία φορά. 

5. Ο πίνακας είναι μια δυναμική δομή δεδομένων. 

 

Α2. α) Τι ονομάζεται αλγόριθμος; (Μονάδες 4) 

      β) Να αναφέρετε από ποιες σκοπιές μελετά η Πληροφορική τους αλγορίθμους. (Μονάδες 4) 

      γ) Να δώσετε τον ορισμό του πίνακα. (Μονάδες 3)  

Α3. Ποιά θα είναι τα περιεχόμενα του πίνακα Α μετά την εκτέλεση του παρακάτω αλγορίθμου; 

(Μονάδες 4) 

Αλγόριθμος Δημιουργία_Πίνακα 

  Για i από 1 μέχρι 5 

    Α[i]  i 

  Τέλος_επανάληψης 

  Για i από 2 μέχρι 5 

    Αν (i mod 2 = 0) τότε 

      Α[i]  2 * A[i - 1] + 1 

    Αλλιώς 

      Α[i]  A[i] + A[i - 1] 

    Τέλος_αν 

  Τέλος_επανάληψης 

  Αποτελέσματα // Α // 

Τέλος Δημιουργία_Πίνακα 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Ο όγκος V ενός κυλίνδρου δίνεται από τον τύπο: 

V = π∙r2∙h 

(π=3.14, r: ακτίνα, h: ύψος) 

Να υλοποιήσετε αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα και σε διάγραμμα ροής, ο οποίος θα διαβάζει την 

ακτίνα r και το ύψος h ενός κυλίνδρου, και θα εμφανίζει τον όγκο του. (Μονάδες 10) 

 

Β2. 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 

 

Β3. Να γράψετε τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο θα διαβάζει έναν πίνακα ακεραίων 

Α[50] και να ελέγχει αν όλα τα στοιχεία του βρίσκονται ανάμεσα στο 0 μέχρι και το 20. Στο τέλος 

να εκτυπώνει κατάλληλο μήνυμα για κάθε περίπτωση. (Μονάδες 8) 
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ΘΕΜΑ Γ 

Μια εταιρεία σταθερής τηλεφωνίας ακολουθεί πολιτική χρέωσης των συνδρομητών της, η οποία 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Πάγιο Αστικές μονάδες 
Υπεραστικές μονάδες 

15€ 
0.03€ ανά 

μονάδα 

1-150 0.045€ ανά μονάδα 

151-500 0.038€ ανά μονάδα 

501 και άνω 0.029€ ανά μονάδα 

  

Η χρέωση στις υπεραστικές μονάδες είναι κλιμακωτή. 

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο: 

 

Γ1. Θα περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δήλωσης μεταβλητών. (Μονάδες 2) 

 

Γ2. Θα διαβάζει επαναληπτικά το όνομα, τις αστικές και τις υπεραστικές μονάδες που κατανάλωσαν 

οι συνδρομητές της εταιρείας. Ο τερματισμός της επαναληπτικής διαδικασίας θα γίνεται όταν δοθεί 

ως όνομα η λέξη ‘ΤΕΛΟΣ’. Επίσης, να γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των τιμών εισόδου, ώστε οι 

αστικές και οι υπεραστικές μονάδες να είναι θετικός αριθμός. (Μονάδες 5) 

 

Γ3. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το συνολικό κόστος του λογαριασμού μαζί με το πάγιο. 

(Μονάδες 10) 

 

Γ4. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το συνολικό ποσό που θα εισπράξει η εταιρεία από όλους τους 

συνδρομητές της. (Μονάδες 4) 

 

Γ5. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το πλήθος των συνδρομητών που το κόστος του λογαριασμού 

τους ξεπέρασε τα 60€. (Μονάδες 4) 
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ΘΕΜΑ Δ 

Το Υπουργείο Παιδείας διατηρεί στοιχεία για πέντε (5) ειδικότητες καθηγητών που διδάσκουν τα 

μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού (Μαθηματικός, Οικονομολόγος, Πληροφορικός, Φιλόλογος, 

Βιολόγος). Ο κάθε καθηγητής έχει έναν μοναδικό πενταψήφιο κωδικό που το πρώτο του ψηφίο 

αναφέρεται στην ειδικότητά του. Έτσι, οι κωδικοί που αφορούν τους Μαθηματικούς ξεκινούν με 1, 

τους Οικονομολόγους με 2, τους Πληροφορικούς με 3, τους Φιλόλογους με 4 και τους Βιολόγους 

με 5. Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο: 

 

Δ1. Θα περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δήλωσης μεταβλητών. (Μονάδες 2) 

 

Δ2. Θα γεμίζει έναν πίνακα χαρακτήρων ΕΙΔ[5], ώστε στη θέση ΕΙΔ[1] να υπάρχει η τιμή 

‘Μαθηματικός’, στη θέση ΕΙΔ[2] η τιμή ‘Οικονομολόγος’, στη θέση ΕΙΔ[3] η τιμή ‘Πληροφορικός’ 

κλπ. (Μονάδες 2) 

 

Δ3. Θα αρχικοποιεί έναν πίνακα ΠΛ[5] όπου σε κάθε θέση θα περιέχεται το πλήθος των καθηγητών 

ανά ειδικότητα, εκχωρώντας την τιμή 0 σε όλες τις θέσεις του.  (Μονάδες 2) 

 

Δ4. Για κάθε καθηγητή θα διαβάζει τον κωδικό του και θα ενημερώνει κατάλληλα τον πίνακα 

ΠΛ[5]. Η επανάληψη θα τερματίζει όταν δοθεί μη αποδεκτή τιμή κωδικού, δηλαδή αριθμός που δεν 

είναι πενταψήφιος ή το πρώτο του ψηφίο δεν είναι 1,2,3,4 ή 5. (Μονάδες 5) 

 

Δ5. Θα εμφανίζει το μέσο όρο των όλων των καθηγητών, καθώς και ποιες ειδικότητες βρίσκονται 

κάτω από το μέσο όρο. (Μονάδες 8) 

 

Δ6. Θα εμφανίζει την ειδικότητα με τους περισσότερους καθηγητές. Να θεωρήσετε ότι είναι 

μοναδική. (Μονάδες 6) 
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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  


