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ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 (ΘΕΜΑ 4ο)

Για την πρώτη φάση της Ολυµπιάδας Πληροφορικής δήλωσαν συµµετοχή 500 µαθητές. Οι µαθητές 

διαγωνίζονται σε τρεις γραπτές εξετάσεις και βαθµολογούνται µε ακέραιους βαθµούς στη 

βαθµολογική κλίµακα από 0 έως και 100. Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος:

α. Να διαβάζει τα ονόµατα των µαθητών και να τα αποθηκεύει σε µονοδιάστατο πίνακα. Μονάδες 2

β. Να διαβάζει τους τρεις βαθµούς που έλαβε κάθε µαθητής και να τους αποθηκεύει σε δισδιάστατο 

πίνακα. Μον. 2

γ. Να υπολογίζει το µέσο όρο των βαθµών του κάθε µαθητή. Μονάδες 4

δ. Να εκτυπώνει τα ονόµατα των µαθητών με το µέσο όρο των βαθµών τους ταξινοµηµένα µε βάση 

τον µέσο όρο κατά φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθµίας η σειρά ταξινόµησης των ονοµάτων 

να είναι αλφαβητική. Μον. 7

ε. Να υπολογίζει και να εκτυπώνει το πλήθος των µαθητών µε το µεγαλύτερο µέσο όρο. Μονάδες 5 
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για i από 1 μέχρι 500

Διάβασε Ο[i]

για j από 1 μέχρι 3

ΑρχήΕπανάληψης

Διάβασε Β[i,j]

ΜέχριςΌτου(Β[i,j] >= 0 ΚΑΙ Β[i,j] <=100)

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης  

για i από 1 μέχρι 500

s  0

για j από 1 μέχρι 3

s  s + Β[i,j]

ΤέλοςΕπανάληψης

MO[i]  s/3

ΤέλοςΕπανάληψης  

για i από 2 μέχρι 500

για j από 500 μέχρι i μεβήμα -1

Αν (MO[j-1] < MO[j]) τότε

tmp1  MO[j-1]

Π[j-1]  MO[j]

MO[j]  tmp1

tmp2  Ο[j-1]

Ο[j-1]  Ο[j]

Ο[j]  tmp2

ΑλλίωςΑν (MO[j-1] = MO[j] ΚΑΙ Ο[j-1] > Ο[j]) τότε

tmp2  Ο[j-1]

Ο[j-1]  Ο[j]

Ο[j]  tmp2

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης 

για i από 1 μέχρι 100

Γράψε Ο[i], MO[i]

ΤέλοςΕπανάληψης

max  MO[1]

για i από 2 μέχρι 500

Αν (MO[i] > max) τότε

max  MO[i]

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

Π  0

για i από 1 μέχρι 500

Αν (MO[i] = max) τότε

Π  Π + 1

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

Γράψε Π 
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ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 (ΘΕΜΑ 4ο)

Σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη των µελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρήστε ότι µετέχουν 15 συνδυασµοί κοµµάτων, οι οποίοι θα 

µοιραστούν 24 έδρες σύµφωνα µε το ποσοστό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν. Κόµµατα που 

δεν συγκεντρώνουν ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων τουλάχιστον ίσο µε το 3% του συνόλου των 

έγκυρων ψηφοδελτίων δεν δικαιούνται έδρα. Για κάθε κόµµα, εκτός του πρώτου κόµµατος, ο αριθµός 

των εδρών που θα λάβει υπολογίζεται ως εξής: Το ποσοστό των έγκυρων ψηφοδελτίων 

πολλαπλασιάζεται επί 24 και στη συνέχεια το γινόµενο διαιρείται µε το άθροισµα των ποσοστών όλων 

των κοµµάτων που δικαιούνται έδρα. Το ακέραιο µέρος του αριθµού που προκύπτει είναι ο αριθµός 

των εδρών που θα λάβει το κόµµα. Το πρώτο κόµµα (μόνο ένα) λαµβάνει τις υπόλοιπες έδρες. Να 

αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος:

α. να διαβάζει σε µονοδιάστατους πίνακες τα ονόµατα των κοµµάτων και τα αντίστοιχα ποσοστά των 

έγκυρων ψηφοδελτίων τους. Μον. 4

β. να εκτυπώνει τα ονόµατα και το αντίστοιχο ποσοστό των έγκυρων ψηφοδελτίων των κοµµάτων που 

δεν έλαβαν έδρα. Μον. 4

γ. να εκτυπώνει το όνοµα του κόµµατος µε το µεγαλύτερο ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων. Μον. 4

δ. να εκτυπώνει το άθροισµα των ποσοστών όλων των κοµµάτων που δικαιούνται έδρα. Μον. 4

ε. να εκτυπώνει τα ονόµατα των κοµµάτων που έλαβαν έδρα και τον αριθµό των εδρών τους Μον.4
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για i από 1 μέχρι 15

Διάβασε Ο[i], Π[i]

ΤέλοςΕπανάληψης  

για i από 1 μέχρι 15

Aν (Π[i] < 3) τότε Γράψε Ο[i], Π[i]

ΤέλοςΕπανάληψης  

max  Π[1]

θmax  1

για i από 2 μέχρι 15

Αν (Π[i] > max) τότε

max  Π[i]

θmax  i

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

Γράψε Ο[θmax]

ΣΠΔ  0

για i από 1 μέχρι 15

Aν (Π[i] >= 3) τότε ΣΠΔ  ΣΠΔ + Π[i]

ΤέλοςΕπανάληψης  

Γράψε ΣΠΔ

SE  0

για i από 1 μέχρι 15

Aν (Π[i] >= 3 ΚΑΙ i <> θmax) τότε 

Ε  Π[i]*24/ΣΠΔ

SE  SE + E

Γράψε Ο[i], E

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

Γράψε Ο[θmax], 24-SE

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥNΙΟΥ 2005 (ΘΕΜΑ 4ο)

Σ’ ένα διαγωνισμό συμμετέχουν 100 υποψήφιοι. Κάθε υποψήφιος διαγωνίζεται σε 50 ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής. Aλγόριθμος που:

α. Να καταχωρεί σε πίνακα AΠ[100,50] τα αποτελέσματα των απαντήσεων του κάθε υποψηφίου σε 

κάθε ερώτηση.Κάθε καταχώρηση μπορεί να είναι μόνο: i. Σ αν είναι σωστή η απάντηση ii. Λ αν είναι 

λανθασμένη η απάντηση και iii. Ξ αν ο υποψήφιος δεν απάντησε.

Να γίνεται έλεγχος των δεδομένων εισόδου. Μονάδες 4

β. Να βρίσκει και να τυπώνει τους αριθμούς των ερωτήσεων που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο βαθμό 

δυσκολίας, δηλαδή έχουν το μικρότερο πλήθος σωστών απαντήσεων. Μονάδες 10

γ. Αν κάθε Σ βαθμολογείται με 2 μονάδες, κάθε Λ με -1 μονάδα και κάθε Ξ με 0 μονάδες τότε

i. Να δημιουργεί τον πίνακα ΒΑΘ[100], κάθε στοιχείο του οποίου θα περιέχει αντίστοιχα τη συνολική 

βαθμολογία ενός υποψηφίου. Μον. 4 
ii. Να τυπώνει το πλήθος των υποψηφίων που συγκέντρωσαν βαθμολογία μεγαλύτερη από 50. Μον. 2

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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για i από 1 μέχρι 100

για j από 1 μέχρι 50

ΑρχήΕπανάληψης

Διάβασε ΑΠ[i,j]

ΜέχριςΌτου(ΑΠ[i,j] = “Σ” Η ΑΠ[i,j] = “Λ” Η ΑΠ[i,j] = “Ξ”)

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης  

για j από 1 μέχρι 50

ΠΣ[j]  0

για i από 1 μέχρι 100

Aν (ΑΠ[i, j] = “Σ”) τότε

ΠΣ[j]  ΠΣ[j] + 1

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης  

min  ΠΣ[1]

για i από 2 μέχρι 50

Αν (ΠΣ[i] < min) τότε

min  ΠΣ[i]

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

για i από 1 μέχρι 50

Αν (ΠΣ[i] = min) τότε

Γράψε i

ΤέλοςΑν 
ΤέλοςΕπανάληψης

Καραμαούνας Πολύκαρπος

για i από 1 μέχρι 100

BAΘ[i]  0

για j από 1 μέχρι 50

Aν (ΑΠ[i, j] = “Σ”) τότε

BAΘ[i]  BAΘ[i] + 2

ΑλλιώςΑν(ΑΠ[i, j] = “Λ”) τότε

BAΘ[i]  BAΘ[i] - 1

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης

Π  0

για i από 1 μέχρι 100

Αν (BAΘ[i] > 50) τότε Π  Π + 1

ΤέλοςΕπανάληψης

Γράψε Π 
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ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 (ΘΕΜΑ 4ο) 

Να αναπτύξετε έναν αλγόριθμο, ώστε

α) να διαβάζει το πλήθος των ασθενών ενός νοσοκομείου, το οποίο δεν μπορεί να δεχτεί 

περισσότερους από 500 ασθενείς, Μονάδες 2

β) για κάθε ασθενή να διαβάζει τις ημέρες νοσηλείας του, τον κωδικό του ασφαλιστικού του ταμείου και 

τη θέση νοσηλείας. Να ελέγχει την ορθότητα εισαγωγής των δεδομένων σύμφωνα με τα παρακάτω:

- οι ημέρες νοσηλείας είναι ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 1,

- τα ασφαλιστικά ταμεία είναι 10 με κωδικούς από 1 μέχρι και 10,

- οι θέσεις νοσηλείας είναι Α ή Β ή Γ, Μονάδες 6

γ) να εμφανίζει το μέσο όρο ημερών νοσηλείας των ασθενών στο νοσοκομείο, Μονάδες 2

δ) να εμφανίζει για κάθε ασθενή το κόστος παραμονής που πρέπει να καταβάλει στο νοσοκομείο το 

ασφαλιστικό του ταμείο σύμφωνα με τις ημέρες και τη θέση νοσηλείας. Το κόστος παραμονής στο 

νοσοκομείο ανά ημέρα και θέση νοσηλείας για κάθε ασθενή είναι: θέση “A” - 125 €/ημέρα, θέση “Β” - 90 

€/ημέρα, θέση “Γ” - 60 €/ημέρα Μονάδες 4

ε) να εμφανίζει με τη χρήση πίνακα το συνολικό κόστος που θα καταβάλει το κάθε ασφαλιστικό ταμείο 

στο νοσοκομείο, Μονάδες 4
στ) να εμφανίζει το συνολικό ποσό που οφείλουν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία στο νοσοκομείο. Μον.2

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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Διάβασε Ν

για i από 1 μέχρι Ν

ΑρχήΕπανάληψης

Διάβασε ΗΜ[i], Κ[i], Θ[i]

ΜέχριςΌτου(ΗΜ[i] >= 1 KAI K[i] >= 1 KAI K[i] <= 10

KAI (Θ[i] = “A” H Θ[i] = “B” H Θ[i] = “Γ”))

ΤέλοςΕπανάληψης

για i από 1 μέχρι Ν

Αν (Θ[i] = “A”) τότε

KA[i]  ΗΜ[i]*125

ΑλλιώςΑν (Θ[i] = “Β”) τότε

KA[i]  ΗΜ[i]*90

Αλλιώς

KA[i]  ΗΜ[i]*60

ΤέλοςΑν

Γράψε KA[i]

ΤέλοςΕπανάληψης

S  0

για i από 1 μέχρι Ν

S  S + ΗΜ[i]

ΤέλοςΕπανάληψης

Γράψε S/N

για i από 1 μέχρι 10

KT[i]  0

ΤέλοςΕπανάληψης

για i από 1 μέχρι Ν

KT[Κ[i]]  KT[Κ[i]] + ΚΑ[i]
ΤέλοςΕπανάληψης

Καραμαούνας Πολύκαρπος

S  0

για i από 1 μέχρι 10

Γράψε KT[i]

S  S + ΚΤ[i]

ΤέλοςΕπανάληψης

Γράψε S
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ΟΕΦΕ 2007 (Θέμα 4ο)

Το 1988 στο πρωτάθλημα της Formula 1 αποφασίστηκε ο τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας των 

οδηγών να είναι ο ακόλουθος: Αν και θα έπαιρναν μέρος σε 16 αγώνες, η κατάταξή τους θα κρινόταν 

από το άθροισμα των 11 καλύτερων βαθμολογιών τους. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος:

Α) Καταχωρεί σε ένα μονοδιάστατο πίνακα τα ονόματα των 36 οδηγών που συμμετείχαν. Μονάδες 2

Β) Καταχωρεί σε ένα δισδιάστατο πίνακα τη βαθμολογία των 36 οδηγών στους 16 αγώνες. Μονάδες 2

Γ) Ταξινομεί σε φθίνουσα σειρά τις βαθμολογίες καθενός από τους 36 οδηγούς. Μονάδες 9

Δ) Υπολογίζει τη συνολική βαθμολογία κάθε οδηγού αθροίζοντας τις 11 καλύτερες βαθμολογίες του. 

Μονάδες 4

Ε) Εμφανίζει το όνομα του πρωταθλητή και τη συνολική του βαθμολογία. Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει 

ισοβαθμία στην 1η  θέση. Μονάδες. 3 

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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για i από 1 μέχρι 36

Διάβασε Ο[i]

για j από 1 μέχρι 16

Διάβασε Β[i,j]

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης  

για i από 1 μέχρι 36

για κ από 2 μέχρι 16

για λ από 16 μέχρι κ μεβήμα -1

Αν (Β[i, λ-1] < Β[i, λ]) τότε

tmp  Β[i, λ-1]

Β[i, λ-1]  Β[i, λ]

Β[i, λ]  tmp

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης  

για i από 1 μέχρι 36

s  0

για j από 1 μέχρι 11

s  s + Β[i,j]

ΤέλοςΕπανάληψης

ΣΒ[i] s

ΤέλοςΕπανάληψης

Καραμαούνας Πολύκαρπος

max  ΣΒ[1]

θmax  1

για i από 2 μέχρι 36

Αν (ΣΒ[i] > max) τότε

max  ΣΒ[i]

θmax  i

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

Γράψε Ο[θmax]
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥNΙΟΥ 2007 (Θέμα 3ο)

Ένας συλλέκτης γραμματοσήμων επισκέπτεται στο διαδίκτυο το αγαπημένο του 

ηλεκτρονικό κατάστημα φιλοτελισμού προκειμένου να αγοράσει γραμματόσημα. 

Προτίθεται να ξοδέψει μέχρι 1500 ευρώ. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος:

α. Για κάθε γραμματόσημο, να διαβάζει την τιμή και την προέλευσή του (ελληνικό/ξένο) 

και να επιτρέπει την αγορά του, εφόσον η τιμή του δεν υπερβαίνει το διαθέσιμο υπόλοιπο 

χρημάτων. Διαφορετικά να τερματίζει τυπώνοντας το μήνυμα «ΤΕΛΟΣ ΑΓΟΡΩΝ».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας για τα δεδομένα εισόδου. Μονάδες 10

β. Να τυπώνει:

1. Το συνολικό ποσό που ξόδεψε ο συλλέκτης. Μονάδες 2

2. Το πλήθος των ελληνικών και των ξένων γραμματοσήμων που αγόρασε. Μονάδες 4

3. Το ποσό που περίσσεψε, εφόσον υπάρχει, διαφορετικά το μήνυμα «ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚE

ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ». Μονάδες 4 

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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ΠΕ  0

ΠΞ  0

S  0

Διάβασε τ

Όσο (S + τ <= 1500) επανάλαβε

Διάβασε πρ

S  S + τ

Αν (πρ = “ελληνικό”) τότε

ΠΕ  ΠΕ + 1

Αλλιώς

ΠΞ  ΠΞ + 1

ΤέλοςΑν

Διάβασε τ

ΤέλοςΕπανάληψης

Γράψε S, ΠΕ, ΠΞ

Υ  1500 – S

Aν (Υ <> 0) τότε

Γράψε Υ

Αλλιώς

Γράψε “ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ”

ΤέλοςΑν 

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 (Θέμα 3ο)

Το κλασικό παιχνίδι «Πέτρα-Ψαλίδι-Χαρτί» παίζεται με δύο παίκτες. Σε κάθε γύρο του 

παιχνιδιού, ο κάθε παίκτης επιλέγει ένα από τα ΠΕΤΡΑ, ΨΑΛΙΔΙ, ΧΑΡΤΙ, και παρουσιάζει 

την επιλογή του ταυτόχρονα με τον αντίπαλό του. Η ΠΕΤΡΑ κερδίζει το ΨΑΛΙΔΙ, το ΨΑΛΙΔΙ 

το ΧΑΡΤΙ και το ΧΑΡΤΙ την ΠΕΤΡΑ. Σε περίπτωση που οι δύο παίκτες έχουν την ίδια 

επιλογή, ο γύρος λήγει ισόπαλος. Το παιχνίδι προχωράει με συνεχόμενους γύρους μέχρι 

ένας τουλάχιστον από τους παίκτες να αποχωρήσει. Νικητής αναδεικνύεται ο παίκτης με 

τις περισσότερες νίκες. Αν οι δύο παίκτες έχουν τον ίδιο αριθμό νικών, το παιχνίδι λήγει 

ισόπαλο. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος διαβάζει τα ονόματα των δύο παικτών και 

υλοποιεί το παραπάνω παιχνίδι ως εξής: 

Α. Για κάθε γύρο του παιχνιδιού: 

1. διαβάζει την επιλογή κάθε παίκτη, η οποία μπορεί να είναι μία από τις εξής: ΠΕΤΡΑ, 

ΨΑΛΙΔΙ, ΧΑΡΤΙ, ΤΕΛΟΣ. (Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας) Μονάδες 2 

2. συγκρίνει τις επιλογές των παικτών και διαπιστώνει το νικητή του γύρου ή την 

ισοπαλία. Μονάδες 6 

Β. Τερματίζει το παιχνίδι όταν ένας τουλάχιστον από τους δύο παίκτες επιλέξει ΤΕΛΟΣ. 

Μονάδες 6 

Γ. Εμφανίζει το όνομα του νικητή ή, αν δεν υπάρχει νικητής, το μήνυμα «ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

ΕΛΗΞΕ ΙΣΟΠΑΛΟ». Μονάδες 6

Καραμαούνας Πολύκαρπος



15

νικΑ ← 0

νικΒ ← 0

Διάβασε ΟνΑ, ονΒ

Διάβασε επΑ, επΒ

Όσο επΑ <> "ΤΕΛΟΣ" και επΒ <> "ΤΕΛΟΣ" επανάλαβε

Αν επΑ = "ΠΕΤΡΑ" τότε

Αν επΒ = "ΨΑΛΙΔΙ" τότε

νικΑ ← νικΑ + 1

Αλλιώς_αν επΒ = "ΧΑΡΤΙ" τότε

νικΒ ← νικΒ + 1

Τέλος_αν

Αλλιώς_αν επΑ = "ΨΑΛΙΔΙ" τότε

Αν επΒ = "ΠΕΤΡΑ" τότε

νικΒ ← νικΒ + 1

Αλλιώς_αν επΒ = "ΧΑΡΤΙ" τότε

νικΑ ← νικΑ + 1

Τέλος_αν

Αλλιώς   ! ο Α παίκτης έχει ΧΑΡΤΙ

Αν επΒ = "ΨΑΛΙΔΙ" τότε

νικΒ ← νικΒ + 1

Αλλιώς_αν επΒ = "ΠΕΤΡΑ" τότε

νικΑ ← νικΑ + 1

Τέλος_αν

Τέλος_αν

Διάβασε επΑ, επΒ

Τέλος_επανάληψης 
Καραμαούνας Πολύκαρπος

Αν νικΑ > νικΒ τότε

Εμφάνισε ονΑ

Αλλιώς_αν νικΑ < νικΒ τότε

Εμφάνισε ονΒ

Αλλιώς   ! ίσα

Εμφάνισε "Το παιχνίδι έληξε ισόπαλο“

Τέλος_αν 
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 (Θέμα 4ο)
Μια σύγχρονη πτηνοτροφική μονάδα παρακολουθεί την ημερήσια παραγωγή αυγών και καταγράφει 

τα στοιχεία σε ηλεκτρονικό αρχείο. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαχειρίζεται τα στοιχεία της 

μονάδας στη διάρκεια ενός έτους. Για το σκοπό αυτό: 

Α. Να κατασκευάσετε κύριο πρόγραμμα το οποίο: 

1. να ζητάει το έτος παρακολούθησης, ελέγχοντας ότι πρόκειται για έτος του 21ου αιώνα (από 2000 

μέχρι και 2099). Ο αλγόριθμος να δημιουργεί πίνακα με τον αριθμό των ημερών για καθέναν από τους 

δώδεκα μήνες του έτους που δόθηκε. Ο αριθμός των ημερών του μήνα θα υπολογίζεται από 

υποπρόγραμμα το οποίο θα κατασκευάσετε για το σκοπό αυτό. Η λειτουργία του υποπρογράμματος 

περιγράφεται στο ερώτημα Β. Μονάδες 3 

2. να ζητάει την ημερήσια παραγωγή (αριθμό αυγών) για κάθε μέρα του έτους και να καταχωρίζει τις 

τιμές σε πίνακα δύο διαστάσεων, με μια γραμμή για κάθε μήνα. Μονάδες 3 

3. να εμφανίζει τον τρίτο κατά σειρά από τους μήνες του έτους που έχουν ο καθένας μέσο όρο 

ημερήσιας παραγωγής μέχρι και δέκα ποσοστιαίες μονάδες πάνω ή κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο. 

Αν δεν βρει τέτοιο μήνα, να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. Μονάδες 8 

Β. Να κατασκευάσετε υποπρόγραμμα το οποίο να δέχεται ως παραμέτρους κάποιο έτος και τον αριθμό 

κάποιου μήνα (1 έως 12), και να επιστρέφει τον αριθμό των ημερών του συγκεκριμένου μήνα. Όταν το 

έτος είναι δίσεκτο, ο Φεβρουάριος έχει 29 ημέρες, διαφορετικά έχει 28. Δίσεκτα είναι τα έτη που 

διαιρούνται με το 4 αλλά όχι με το 100, καθώς και εκείνα που διαιρούνται με το 400. Για τους 

υπόλοιπους μήνες, πλην του Φεβρουαρίου, ισχύει το εξής: μέχρι και τον Ιούλιο (7ος  μήνας) οι μονοί 

μήνες έχουν 31 ημέρες και οι ζυγοί 30. Για τους μήνες μετά τον Ιούλιο, ισχύει το αντίστροφο. Μονάδες 6

Καραμαούνας Πολύκαρπος



17

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΔΙAΒΑΣΕ έτος

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ έτος >= 2000 ΚΑΙ έτος <= 2099

ΓΙΑ μ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12

ΗΜ[μ] ← Βρες_μέρες(έτος, μ)

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΙΑ μ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12

ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ HM[μ]

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΑΡ[μ, j]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Sολ ← 0

α ← 0

ΓΙΑ μ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12

S ← 0

ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ HM[μ]

S ← S + ΠΑΡ[μ, j]

Sολ ← Sολ +  ΠΑΡ[μ, j]

α ← α + 1

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΜΟ[μ] ← S / ΗΜ[μ]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΜΟ ← Sολ / α

κ ← 0

μ ← 1

ΟΣΟ  μ <= 12  ΚΑΙ  κ < 3  ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ποσοστό ← 100 * (ΜΟ[μ] – ΓΜΟ) / ΓΜΟ

ΑΝ  Α_Τ(ποσοστό) <= 10 ΤΟΤΕ

κ ← κ + 1

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΑΝ  κ = 3 ΤΟΤΕ

θέση  ← μ

ΑΛΛΙΩΣ

μ ← μ + 1

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Καραμαούνας Πολύκαρπος

ΑΝ  κ = 3 ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ θέση

ΑΛΛΙΩΣ

ΓΡΑΨΕ 'Δε βρέθηκε 3ος  μήνας'

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Βρες_μέρες (έτος, μήνας) : ΑΚΕΡΑΙΑ 

…

ΑΝ μήνας = 2 ΤΟΤΕ

ΑΝ (έτος MOD 4 = 0 ΚΑΙ έτος MOD 100 <> 0) Ή (έτος MOD 400 = 0) ΤΟΤΕ

επιστροφή ← 29

ΑΛΛΙΩΣ

επιστροφή ← 28

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΑΛΛΙΩΣ

ΑΝ (μήνας <= 7 ΚΑΙ μήνας MOD 2 = 1) Ή (μήνας > 7 ΚΑΙ μήνας MOD 2 = 0) ΤΟΤΕ

επιστροφή ← 31

ΑΛΛΙΩΣ 

επιστροφή ← 30

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Βρες_μέρες ← επιστροφή

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥNΙΟΥ 2008 (Θέμα 4ο)

Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου συμμετέχουν 16 ομάδες. Κάθε ομάδα 

συμμετέχει σε 30 αγώνες. Να γραφεί αλγόριθμος που: α. Διαβάζει σε μονοδιάστατο 

πίνακα ΟΝ[16] τα ονόματα των ομάδων. Μονάδες 2

β. Διαβάζει σε δισδιάστατο πίνακα ΑΠ[16,30] τα αποτελέσματα σε κάθε αγώνα ως εξής: 

τον χαρακτήρα «Ν» για ΝΙΚΗ, τον χαρακτήρα «Ι» για ΙΣΟΠΑΛΙΑ, τον χαρακτήρα «Η» για 

ΗΤΤΑ και κάνει τον απαραίτητο έλεγχο εγκυρότητας των δεδομένων. Μονάδες 4

γ. Για κάθε ομάδα υπολογίζει και καταχωρεί σε δισδιάστατο πίνακα ΠΛ[16,3] το πλήθος 

των νικών στην πρώτη στήλη, το πλήθος των ισοπαλιών στη δεύτερη στήλη, και το 

πλήθος των ηττών στην τρίτη στήλη του πίνακα. Ο πίνακας αυτός πρέπει προηγουμένως 

να έχει μηδενισθεί. Μονάδες 6 

δ. Με βάση τα στοιχεία του πίνακα ΠΛ[16,3] υπολογίζει και καταχωρεί σε νέο πίνακα 

ΒΑΘ[16] τη συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας, δεδομένου ότι για κάθε νίκη η ομάδα 

παίρνει τρεις βαθμούς, για κάθε ισοπαλία έναν βαθμό και για κάθε ήττα κανέναν βαθμό. 

Μονάδες 3

ε. Εμφανίζει τα ονόματα και τη βαθμολογία των ομάδων ταξινομημένα σε φθίνουσα σειρά 

με βάση τη βαθμολογία. Μονάδες 5

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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Για i από 1 μέχρι 16    

Διάβασε ΟΝ[i]  

Τέλος_επανάληψης  

Για i από 1 μέχρι 16    

Για j από 1 μέχρι 30      

Αρχή_επανάληψης        

Διάβασε ΑΠ[i, j]      

Μέχρις_ότου ΑΠ[i, j] = "Ν" ή ΑΠ[i, j] = "Ι" ή ΑΠ[i, j] = "Η"     

Τέλος_επανάληψης  

Τέλος_επανάληψης  

Για i από 1 μέχρι 16    

Για j από 1 μέχρι 3      

ΠΛ[i, j] ← 0    

Τέλος_επανάληψης  

Τέλος_επανάληψης  

Για i από 1 μέχρι 16    

Για j από 1 μέχρι 30      

Αν ΑΠ[i, j] = “Ν” τότε        

ΠΛ[i, 1] ← ΠΛ[i, 1] + 1      

Αλλιώς_αν ΑΠ[i, j] = “Ι” τότε        

ΠΛ[i, 2]← ΠΛ[i, 2]+ 1      

Αλλιώς         

ΠΛ[i, 3] ← ΠΛ[i, 3] + 1      

Τέλος_αν    

Τέλος_επανάληψης    

Β[i] ← ΠΛ[i, 1] * 3 + ΠΛ[i, 2] * 1  

Τέλος_επανάληψης 
Καραμαούνας Πολύκαρπος

Για i από 2 μέχρι 16    

Για j από 16 μέχρι i με_βήμα –1      

Αν Β[j-1] < Β[j] τότε        

Αντιμετάθεσε Β[j-1], Β[j]        

Αντιμετάθεσε ΟΝ[j-1], ΟΝ[j]      

Τέλος_αν    

Τέλος_επανάληψης  

Τέλος_επανάληψης  

Για i από 1 μέχρι 16    

Εμφάνισε ΟΝ[i], Β[i]  

Τέλος_επανάληψης
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 (Θέμα 4ο)

Στο άθλημα των 110 μέτρων μετ’ εμποδίων, στους δύο ημιτελικούς αγώνες συμμετέχουν 

δέκα έξι (16) αθλητές (8 σε κάθε ημιτελικό). Σύμφωνα με τον κανονισμό στον τελικό 

προκρίνεται ο πρώτος αθλητής κάθε ημιτελικού. Η οκτάδα του τελικού συμπληρώνεται με 

τους αθλητές που έχουν τους έξι (6) καλύτερους χρόνους απ’ όλους τους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες. Να θεωρήσετε ότι δεν υπάρχουν αθλητές με ίδιους χρόνους. 

1. Να γράψετε πρόγραμμα στη «ΓΛΩΣΣΑ» το οποίο: 

α. περιλαμβάνει το τμήμα δηλώσεων. Μονάδες 2 

β. καλεί τη διαδικασία ΕΙΣΟΔΟΣ για κάθε ημιτελικό ξεχωριστά. Η διαδικασία διαβάζει το 

όνομα του αθλητή και τoν χρόνο του (με ακρίβεια δεκάτου του δευτερολέπτου). Μονάδες 2 

γ. καλεί τη διαδικασία ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ για κάθε ημιτελικό ξεχωριστά. Η διαδικασία ταξινομεί 

τους αθλητές ως προς τον χρόνο τους με αύξουσα σειρά. Μονάδες 2 

δ. δημιουργεί τον πίνακα ΟΝ με τα ονόματα και τον πίνακα ΧΡ με τους αντίστοιχους 

χρόνους των αθλητών που προκρίθηκαν στον τελικό. Μονάδες 6 

ε. εμφανίζει τα ονόματα και τους χρόνους των αθλητών του τελικού. Μονάδες 2 

2. Να γράψετε: α. τη διαδικασία ΕΙΣΟΔΟΣ. Μο. 2 β. τη διαδικασία ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ. Μον. 4

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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ΚΑΛΕΣΕ Είσοδος(ΟΝΑ, ΧΡΑ)

ΚΑΛΕΣΕ Είσοδος(ΟΝΒ, ΧΡΑ)

ΚΑΛΕΣΕ Ταξινόμηση(ΟΝΑ, ΧΡΑ)

ΚΑΛΕΣΕ Ταξινόμηση(ΟΝΒ, ΧΡΒ)

ΟΝ[1]  ΟΝΑ[1]

ΧΡ[1]  ΧΡΑ[1]

ΟΝ[2]  ΟΝΒ[1]

ΧΡ[2]  ΧΡΒ[1]

δΑ  2   

δΒ  2

ΓΙΑ i ΑΠΟ 3 ΜΕΧΡΙ 8

ΑΝ ΧΡΑ[δΑ] < ΧΡΒ[δΒ] ΤΟΤΕ

ΟΝ[i]  ΟΝΑ[δΑ]

ΧΡ[i]  ΧΡΑ[δΑ]

δΑ  δΑ + 1

ΑΛΛΙΩΣ

ΟΝ[i]  ΟΝΒ[δΒ]

ΧΡ[i]  ΧΡΒ[δΒ]

δΒ  δΒ + 1

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8

ΓΡΑΨΕ ΟΝ[i], ΧΡ[i]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Καραμαούνας Πολύκαρπος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Είσοδος(Ο, Χ)

...

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8

ΔΙΑΒΑΣΕ  Ο[Ι], Χ[Ι]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ταξινόμηση(Ο, Χ)

...

ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 8

ΓΙΑ j ΑΠΟ 8 ΜΕΧΡΙ i ΜΕ ΒΗΜΑ –1

ΑΝ Χ[j – 1] > Χ[j] ΤΟΤΕ

Αντιμετάθεσε Χ[j-1], Χ[j]           

Αντιμετάθεσε Ο[j-1], Ο[j]          ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
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ΟΕΦΕ 2009 (Θέμα 4ο)

Η προγεστερόνη είναι μια ορμόνη από την συγκέντρωση της οποίας μπορούμε να 

βρούμε αν μια γυναίκα είναι έγκυος. Σε ένα πείραμα μετρήθηκαν 100 γυναίκες καθημερινά 

για διάστημα 28 ημερών (όσο ο έμμηνος κύκλος τους). Να κατασκευάσετε αλγόριθμο ο 

οποίος να κάνει τα παρακάτω:

Α. Να διαβάζει το ονόματα των 100 γυναικών που συμμετείχαν στο πείραμα σε ένα 

μονοδιάστατο πίνακα ΟΝΟΜΑ[100]. Μονάδες 2

Β. Να διαβάζει τις ημερήσιες σε προγεστερόνη μετρήσεις των γυναικών ξεχωριστά σε ένα 

δισδιάστατο πίνακα ΠΡΟΓ[100,28] Μονάδες 2

Γ.  Υπάρχει η αντίληψη ότι η συγκέντρωση της προγεστερόνης στο δεύτερο 14ήμερο είναι 

υψηλότερη από ότι στο πρώτο. Να βρείτε στο πείραμα που έγινε αν επιβεβαιώνεται ή όχι 

η παραπάνω αντίληψη. Να εκτυπώσετε κατάλληλο μήνυμα. Μονάδες 6

Δ. Να εμφανίσετε την 15 ημέρα του κύκλου πόσες και ποιες γυναίκες είχαν συγκέντρωση 

προγεστερόνης άνω των 1,3 mg/g Μονάδες 4

Ε. Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι η προγεστερόνη αυξάνει από την 10 μέχρι την 18 ημέρα 

συνεχώς καθημερινά. Να βρείτε το ποσοστό των γυναικών στις οποίες ισχύει αυτή η 

υπόθεση από το παραπάνω πείραμα  και να το εμφανίσετε στην οθόνη. Μονάδες 6

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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για i από 1 μέχρι 100 ! A, B

Διάβασε Ο[i]    

για j από 1 μέχρι 28        

Διάβασε Π[i, j]    

Τέλος_επανάληψης

Τέλος_επανάληψης

ΠΓ  0 ! Γ

για i από 1 μέχρι 100    

s1  0    

s2  0    

για j από 1 μέχρι 14        

s1  s1 + Π[i, j]        

s2  s2 + Π[i, j + 14]    

Τέλος_επανάληψης    

Αν (s2 > s1) τότε        

ΠΓ  ΠΓ + 1    

ΤέλοςΑν

Τέλος_επανάληψης

Αν (ΠΓ > 50) τότε Γράψε “ΝΑΙ”

ΠΓ  0 ! Δ

για i από 1 μέχρι 100    

Αν (Π[i, 15] > 1.3) τότε        

ΠΓ  ΠΓ + 1

Γράψε Ο[i] 

ΤέλοςΑν

Τέλος_επανάληψης

Γράψε ΠΓ

Καραμαούνας Πολύκαρπος

ΠΓ  0 ! Ε

για i από 1 μέχρι 100    

π1  0    

για j από 10 μέχρι 17        

Αν (Π[i, j+1] > Π[i, j]) τότε            

π1  π1 + 1        

ΤέλοςΑν    

Τέλος_επανάληψης    

Αν (π1 = 8) τότε        

ΠΓ  ΠΓ + 1

ΤέλοςΑν

Τέλος_επανάληψης

Γράψε ΠΓ, “%” 
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 (Θέμα 3ο)

Σε μια διαδρομή τρένου υπάρχουν 20 σταθμοί (σε αυτούς περιλαμβάνονται η αφετηρία 

και ο τερματικός σταθμός). Το τρένο σταματά σε όλους τους σταθμούς. Σε κάθε σταθμό 

επιβιβάζονται και αποβιβάζονται επιβάτες. Οι πρώτοι επιβάτες επιβιβάζονται στην 

αφετηρία και στον τερματικό σταθμό αποβιβάζονται όλοι οι επιβάτες. Να κατασκευάσετε 

αλγόριθμο, ο οποίος να διαχειρίζεται την κίνηση των επιβατών. Συγκεκριμένα:

Α. Να ζητάει από το χρήστη τον αριθμό των ατόμων που επιβιβάστηκαν σε κάθε σταθμό, 

εκτός από τον τερματικό, και να τον εισάγει σε πίνακα ΕΠΙΒ[19]. Μονάδες 2

Β. Να εισάγει σε πίνακα ΑΠΟΒ[19] τον αριθμό των ατόμων που αποβιβάστηκαν σε κάθε 

σταθμό, εκτός από τον τερματικό, ως εξής: Για την αφετηρία να εισάγει την τιμή μηδέν (0) 

και για τους υπόλοιπους σταθμούς να ζητάει από τον χρήστη τον αριθμό των ατόμων 

που αποβιβάστηκαν. Μονάδες 4

Γ. Να δημιουργεί πίνακα ΑΕ[19], στον οποίο να καταχωρίζει τον αριθμό των επιβατών 

που βρίσκονται στο τρένο, μετά από κάθε αναχώρησή του. Μον. 7

Δ. Να βρίσκει και να εμφανίζει τον σταθμό από τον οποίο το τρένο αναχωρεί με τον 

μεγαλύτερο αριθμό επιβατών. (Να θεωρήσετε ότι από κάθε σταθμό το τρένο αναχωρεί με 

διαφορετικό αριθμό επιβατών). Μονάδες 7

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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Για i από 1 μέχρι 19   

Διάβασε ΕΠΙΒ[i] 

Τέλος_επανάληψης 

ΑΠΟΒ[1] ← 0 

Για i από 2 μέχρι 19   

Διάβασε ΑΠΟΒ[i] 

Τέλος_επανάληψης 

ΑΕ[1] ← ΕΠΙΒ[1] 

Για i από 2 μέχρι 19   

ΑΕ[i] ← ΑΕ[i-1] + (ΕΠΙΒ[i] - ΑΠΟΒ[i]) 

Τέλος_επανάληψης 

max ← ΑΕ[1] 

θ ← 1 

Για i από 2 μέχρι 19   

Αν ΑΕ[i] > max τότε     

max ← ΑΕ[i]     

θ ← i   

Τέλος_αν 

Τέλος_επανάληψης 
Εμφάνισε θ

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 (Θέμα 4ο)

Ξενοδοχειακή επιχείρηση διαθέτει 25 δωμάτια. Τα δωμάτια αριθμούνται από το 1 μέχρι το 25. Ο 

συνολικός αριθμός των υπαλλήλων που απασχολούνται ημερησίως στο ξενοδοχείο εξαρτάται από τα 

κατειλημμένα δωμάτια και δίνεται από τον παρακάτω πίνακα:

Καραμαούνας Πολύκαρπος

Η ημερήσια χρέωση για κάθε δωμάτιο είναι 75€ και το ημερομίσθιο κάθε υπαλλήλου 45€. Α. Να 

κατασκευάσετε πρόγραμμα το οποίο:

1. Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων. Μονάδες 3

2. Να διαβάζει σε πίνακα ΚΡΑΤ[25,7] την κατάσταση κάθε δωματίου για κάθε μέρα της εβδομάδας, 

ελέγχοντας την ορθή καταχώριση. Το πρόγραμμα να δέχεται μόνο τους χαρακτήρες «Κ» για 

κατειλημμένο, «Δ» για διαθέσιμο αντίστοιχα. Μονάδες 4

3. Να υπολογίζει το συνολικό κέρδος ή τη συνολική ζημιά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και να 

εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. Για το σκοπό αυτό να καλεί το υποπρόγραμμα ΚΕΡΔΟΣ, που 

περιγράφεται στο ερώτημα B. Μονάδες 4

B. Να αναπτύξετε το υποπρόγραμμα ΚΕΡΔΟΣ, το οποίο να δέχεται τον πίνακα των κρατήσεων και έναν 

αριθμό ημέρας (από 1 έως 7). Το υποπρόγραμμα να υπολογίζει και να επιστρέφει το κέρδος της 

συγκεκριμένης ημέρας. Το κέρδος κάθε ημέρας προκύπτει από τα ημερήσια έσοδα ενοικιάσεων, αν 

αφαιρεθούν τα ημερομίσθια των υπαλλήλων της συγκεκριμένης ημέρας. Αν τα έσοδα είναι μικρότερα 

από τα ημερομίσθια, το κέρδος είναι αρνητικό (ζημιά). Μονάδες 9 



27

…  

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 25    

ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 7      

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ        

ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΡΑΤ[i, j]      

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΚΡΑΤ[i, j] = 'Κ' H ΚΡΑΤ[i, j] = 'Δ'    

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

ποσό <- 0  

ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 7    

ποσό <- ποσό + ΚΕΡΔΟΣ(ΚΡΑΤ, j)  

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

ΑΝ ποσό > 0 ΤΟΤΕ    

ΓΡΑΨΕ 'Kέρδη', ποσό  

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ποσό < 0 ΤΟΤΕ    

ΓΡΑΨΕ 'Ζημιά', Α_Τ(ποσό)  

ΑΛΛΙΩΣ    

ΓΡΑΨΕ 'Ούτε κέρδη, ούτε ζημιά’

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Καραμαούνας Πολύκαρπος

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΕΡΔΟΣ(ΚΡΑΤ, ημέρα): ΑΚΕΡΑΙΑ

…  

δωμάτια <- 0  

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 25    

AN ΚΡΑΤ[i, j] = 'K' ΤΟΤΕ      

δωμάτια <- δωμάτια + 1    

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

ΑΝ δωμάτια <= 4 ΤΟΤΕ    

υπάλληλοι <- 3  

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ δωμάτια <= 8 ΤΟΤΕ    

υπάλληλοι <- 4  

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ δωμάτια <= 12 ΤΟΤΕ    

υπάλληλοι <- 5  

ΑΛΛΙΩΣ    

υπάλληλοι <- 6  

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  

ΚΕΡΔΟΣ <- 75 * δωμάτια – 45 * υπάλληλοι

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 (Θέμα 3ο)

Στις γενικές εξετάσεις, κάθε γραπτό βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές στην κλίμακα 1-100. Όταν η 

διαφορά των δύο βαθμών είναι μεγαλύτερη από δώδεκα μονάδες, το γραπτό αναβαθμολογείται, 

δηλαδή βαθμολογείται και από τρίτο βαθμολογητή.  Στα γραπτά που δεν έχουν αναβαθμολογηθεί, ο 

τελικός βαθμός προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών των δύο 

βαθμολογητών διά δέκα. Στα γραπτά που έχουν αναβαθμολογηθεί, ο τελικός βαθμός προκύπτει με τον 

ίδιο τρόπο, αλλά λαμβάνονται υπόψη οι δύο μεγαλύτεροι βαθμοί. Για στατιστικούς λόγους, οι τελικοί 

βαθμοί (ΤΒ) κατανέμονται στις παρακάτω βαθμολογικές κατηγορίες: 

1η (0≤ΤΒ<5), 2η (5≤ΤΒ<10), 3η (10≤ΤΒ<12), 4η (12≤ΤΒ<15), 5η (15≤ΤΒ<18), 6η (18≤ΤΒ≤20).

Σ’ ένα βαθμολογικό κέντρο υπάρχουν 780 γραπτά στο μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε 

Προγραμματιστικό Περιβάλλον». Οι βαθμοί των δύο βαθμολογητών έχουν καταχωριστεί στις δύο 

πρώτες στήλες ενός πίνακα Β[780,3]. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος:

Α. Να ελέγχει, για κάθε γραπτό, αν χρειάζεται αναβαθμολόγηση. Αν χρειάζεται, να ζητάει από τον 

χρήστη τον βαθμό του τρίτου βαθμολογητή και να τον εισάγει στην αντίστοιχη θέση της τρίτης στήλης, 

διαφορετικά να εισάγει την τιμή -1. ∆εν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας. Μονάδες 4 

Β. Να υπολογίζει τον τελικό βαθμό κάθε γραπτού και να τον καταχωρίζει στην αντίστοιχη θέση ενός 

πίνακα Τ[780]. Μονάδες 7

Γ. Να εμφανίζει τη βαθμολογική κατηγορία (ή τις κατηγορίες) με το μεγαλύτερο πλήθος γραπτών. 

Μονάδες 9

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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Για i από 1 μέχρι 780   

Αν Α_Τ(Β[i, 1] - B[i, 2]) > 12 τότε      

Διάβασε Β[i, 3]   

Αλλιώς      

Β[i, 3]  -1   

Τέλος_αν 

Τέλος_επανάληψης 

Για i από 1 μέχρι 780   

Αν Β[i, 3] = -1 τότε     

Τ[i]  (Β[i, 1] + B[i, 2]) / 10   

Αλλιώς  ! min γραμμής i     

min  Β[i, 1]     

Για j από 2 μέχρι 6       

Αν Β[i, j] < min τότε         

min  Β[i, j]       

Τέλος_αν     

Τέλος_επανάληψης     

Τ[i]  (Β[i, 1] + B[i, 2] + B[i, 3] - min) / 10   

Τέλος_αν 

Τέλος_επανάληψης 

Για i από 1 μέχρι 3  ! πίνακας μετρητών   

ΒΚ[i]  0 

Τέλος_επανάληψης

Για i από 1 μέχρι 780   

Αν (Τ[i] < 5) τότε      

ΒΚ[1]  ΒΚ[1] + 1   

ΑλλιώςΑν (Τ[i] < 10) τότε      

ΒΚ[2]  ΒΚ[2] + 1   

ΑλλιώςΑν (Τ[i] < 12) τότε       

ΒΚ[3]  ΒΚ[3] + 1
Καραμαούνας Πολύκαρπος

ΑλλιώςΑν (Τ[i] < 15) τότε      

ΒΚ[4]  ΒΚ[4] + 1       

ΑλλιώςΑν (Τ[i] < 18) τότε      

ΒΚ[5]  ΒΚ[5] + 1      

Αλλιώς      

ΒΚ[6]  ΒΚ[6] + 1   

ΤέλοςΑν 

Τέλος_επανάληψης

max  ΒΚ[i] 

Για i από 2 μέχρι 6   

Αν ΒΚ[i] > max τότε     

max  ΒK[i]   

Τέλος_αν 

Τέλος_επανάληψης  

Για i από 1 μέχρι 6  ! όλα τα max   

Αν ΒΚ[i] = max τότε   

Εμφάνισε i   

Τέλος_αν 

Τέλος_επανάληψης
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 (Θέμα 4ο)

Το παιχνίδι τρίλιζα παίζεται με διαδοχικές κινήσεις δύο παικτών σε έναν πίνακα Τ[3,3]. Οι παίκτες 

συμπληρώνουν εναλλάξ μια θέση του πίνακα, τοποθετώντας ο μεν πρώτος το σύμβολο-χαρακτήρα ‘Χ’, 

ο δε δεύτερος το σύμβολο–χαρακτήρα ‘Ο’. Νικητής είναι ο παίκτης που θα συμπληρώσει πρώτος μια 

τριάδα όμοιων συμβόλων σε κάποια γραμμή, στήλη ή διαγώνιο του πίνακα. Αν ο πίνακας 

συμπληρωθεί χωρίς νικητή, το παιχνίδι θεωρείται ισόπαλο. 

Α. Να γράψετε πρόγραμμα στη «ΓΛΩΣΣΑ», το οποίο: 

1. Να τοποθετεί σε κάθε θέση του πίνακα Τ τον χαρακτήρα ‘-’. Μονάδες 2 

2. Για κάθε κίνηση: α. Να δέχεται τις συντεταγμένες μιας θέσης του πίνακα Τ και να τοποθετεί στην 

αντίστοιχη θέση το σύμβολο του παίκτη. Να θεωρήσετε ότι οι τιμές των συντεταγμένων είναι πάντοτε 

σωστές (1 έως 3) είναι όμως αποδεκτές, μόνον αν η θέση που προσδιορίζουν δεν περιέχει ήδη ένα 

σύμβολο παίκτη. Μονάδες 4 

β. Να ελέγχει εάν με την κίνησή του ο παίκτης νίκησε. Για τον σκοπό αυτόν, να καλεί τη συνάρτηση 

ΝΙΚΗΣΕ, που περιγράφεται στο ερ. Β. Μονάδες 2 

3. Να τερματίζει το παιχνίδι, εφόσον σημειωθεί ισοπαλία ή νικήσει ένας από τους δύο παίκτες. Μον. 2

4. Να εμφανίζει με κατάλληλο μήνυμα (πρώτος παίκτης/ δεύτερος παίκτης/ισοπαλία) το αποτέλεσμα 

του παιχνιδιού. Μονάδες 2 

Β. Να κατασκευάσετε τη συνάρτηση ΝΙΚΗΣΕ, η οποία θα δέχεται τον πίνακα Τ και τις συντεταγμένες (Γ, 

Σ) μιας θέσης του πίνακα και θα επιστρέφει την τιμή ΑΛΗΘΗΣ, αν υπάρχει τρεις φορές το ίδιο σύμβολο, 

σε τουλάχιστον μια από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Στη γραμμή Γ.  2. Στη στήλη Σ.  3. Στην κύρια διαγώνιο (δηλαδή Γ=Σ).  4. Στη δευτερεύουσα διαγώνιο 

(δηλαδή Γ+Σ=4). Σε κάθε άλλη περίπτωση, η συνάρτηση να επιστρέφει την τιμή ΨΕΥ∆ΗΣ. Μονάδες 8 

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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…  

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3    

ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3      

Τ[i, j]  '-'      

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

γύροι  0  παιζειΟ  “X”  

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ    

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ      

ΔΙΑΒΑΣΕ i, j    

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Τ[i, j] = '-'    

γύροι  γύροι + 1     

Τ[i, j]  παιζειΟ

δες  ΝΙΚΗΣΕ(Τ, i, j)    

ΑΝ δες = ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ       

Νικητης  παιζειΟ    

ΑΛΛΙΩΣ      

Αν (παιζειΟ = “X”) τότε        

παιζειΟ  “O”      

Αλλιως        

παιζειΟ  “Χ”      

ΤελοςΑν    

ΤελοςΑν  

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ γύροι = 9 Η δες = ΑΛΗΘΗΣ  

ΑΝ δες = ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ    

ΑΝ (Νικητης = “X”) ΤΟΤΕ      

ΓΡΑΨΕ 'Κέρδισε ο πρώτος'    

ΑΛΛΙΩΣ      

ΓΡΑΨΕ 'Κέρδισε ο δεύτερος'    

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΑΛΛΙΩΣ    

ΓΡΑΨΕ 'Ισοπαλία'  

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
Καραμαούνας Πολύκαρπος

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΝΙΚΗΣΕ(Τ, Γ, Σ): ΛΟΓΙΚΗ

…

ΑΡΧΗ  

υπάρχει  ΨΕΥΔΗΣ  

AN Τ[Γ, 1] = Τ[Γ, 2] KAI Τ[Γ, 2] = Τ[Γ, 3] ΤΟΤΕ     

υπάρχει  ΑΛΗΘΗΣ  

ΑλλιωςΑν Τ[1, Σ] = Τ[2, Σ] KAI Τ[2, Σ] = Τ[3, Σ] ΤΟΤΕ     

υπάρχει  ΑΛΗΘΗΣ  

ΑλλιωςΑν (Γ = Σ) ΚΑΙ (Τ[1, 1] = Τ[2, 2] KAI Τ[2, 2] = Τ[3, 3]) ΤΟΤΕ     

υπάρχει  ΑΛΗΘΗΣ  

ΑλλιωςΑν (Γ + Σ = 4) ΚΑΙ (Τ[1, 3] = Τ[2, 2] KAI Τ[2, 2] = Τ[3, 1]) ΤΟΤΕ    

υπάρχει  ΑΛΗΘΗΣ  

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  

ΝΙΚΗΣΕ  υπάρχει

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
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ΟΕΦΕ 2010 (Θέμα 4ο)

Σε ένα πρωτάθλημα γυμναστικής συμμετέχουν 60 αθλητές σε 6 ατομικά αθλήματα. Να 

γράψετε αλγόριθμο που να διαβάζει για κάθε αθλητή το όνομα και την εθνικότητά του 

(πίνακες Ο[60], Ε[60]), τα ονόματα των 6 αθλημάτων (πίνακας Α[6]). Διαβάζει στον Β[60,6] 

τη βαθμολογία του κάθε αθλητή στο κάθε αγώνισμα. Μονάδες 4

α) ποιος αθλητής είχε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία (χωρίς ισοβαθμία). Μονάδες 3

β) ποιος αθλητής κέρδισε το κάθε αγώνισμα. Αν υπάρχουν 2 ή περισσότεροι αθλητές με 

την ίδια βαθμολογία σε ένα άθλημα, καλύτερος είναι αυτός με τη μεγαλύτερη συνολική 

βαθμολογία

γ) ποια είναι τα 3 έθνη με τη μικρότερη συνολική βαθμολογία. Κάθε έθνος μπορεί να 

«κατεβάσει» από έναν μέχρι και τρεις αθλητές. Πόσα διαφορετικά έθνη υπάρχουν; 

Μονάδες 8

Καραμαούνας Πολύκαρπος



33

για i από 1 μέχρι 60

Διάβασε Ο[i], Ε[i]

για j από 1 μέχρι 6

Διάβασε Β[i,j]

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης  

για i από 1 μέχρι 6

Διάβασε A[i]

ΤέλοςΕπανάληψης

για i από 1 μέχρι 60 ! α

Σ[i]  0

για j από 1 μέχρι 6

Σ[i]  Σ[i] + Β[i,j]

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης

max  Σ[1] θmax  1

για i από 2 μέχρι 60

Αν (Σ[i] > max) τότε

max  Σ[i]

θmax  i

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης 

Γράψε Ο[θmax]

Καραμαούνας Πολύκαρπος

για j από 1 μέχρι 6 ! β

max  B[1, j]

θmax  1

για i από 2 μέχρι 60

Αν (B[i, j] >= max ΚΑΙ Σ[i] > Σ[θmax]) τότε

max  B[i, j]

θmax  i

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

Γράψε Α[j], O[θmax] 

ΤέλοςΕπανάληψης
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ΔΜΕ  0 ! γ

για i από 1 μέχρι 60

βρ  Ψευδής

j  1

Όσο (j <= ΔΜΕ KAI βρ = Ψευδής) επανάλαβε

Αν (Ε[i] = ΜΕ[j]) τότε

βρ  Αληθής

θέση  j

Αλλιώς

j  j + 1

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

Αν (βρ = Αληθής) τότε

ΣΜΕ[θέση]  ΣΜΕ[θέση] + Σ[i]

Αλλιώς

ΔΜΕ  ΔΜΕ + 1

ΜΕ[ΔΜΕ]  Ε[i]

ΣΜΕ[ΔΜΕ]  Σ[i]

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

για i από 2 μέχρι ΔΜΕ

για j από ΔΜΕ μέχρι i μεβήμα -1

Αν (ΣΜΕ [j-1] < ΣΜΕ [j]) τότε

Αντιμετάθεσε(ΣΜΕ [j-1], ΣΜΕ [j])

Αντιμετάθεσε(ΜΕ [j-1], ΜΕ [j])

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης

Γράψε ΜΕ[ΔΜΕ-2], ΜΕ[ΔΜΕ-1], ΜΕ[ΔΜΕ] 

Γράψε ΔΜΕ 
Καραμαούνας Πολύκαρπος
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (Θέμα 3ο) 

Σε κάποιο σχολικό αγώνα, για το άθλημα «Άλμα εις μήκος» καταγράφεται για κάθε αθλητή 

η καλύτερη έγκυρη επίδοσή του. Τιμής ένεκεν, πρώτος αγωνίζεται ο περσινός 

πρωταθλητής. Η Επιτροπή του αγώνα διαχειρίζεται τα στοιχεία των αθλητών που 

αγωνίστηκαν. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:

Γ1. Να ζητάει το ρεκόρ αγώνων και να το δέχεται, εφόσον είναι θετικό και μικρότερο των 

10 μέτρων. Μονάδες 2

Γ2. Να ζητάει τον συνολικό αριθμό των αγωνιζομένων και για κάθε αθλητή το όνομα και 

την επίδοσή του σε μέτρα με τη σειρά που αγωνίστηκε. Μονάδες 4

Γ3. Να εμφανίζει το όνομα του αθλητή με τη χειρότερη επίδοση. Μονάδες 4

Γ4. Να εμφανίζει τα ονόματα των αθλητών που κατέρριψαν το ρεκόρ αγώνων. Αν δεν 

υπάρχουν τέτοιοι αθλητές, να εμφανίζει το πλήθος των αθλητών που πλησίασαν το ρεκόρ 

αγώνων σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 50 εκατοστών. Μονάδες 6

Γ5. Να βρίσκει και να εμφανίζει τη θέση που κατέλαβε στην τελική κατάταξη ο περσινός 

πρωταθλητής. Μονάδες 4

Σημείωση: Να θεωρήσετε ότι κάθε αθλητής έχει έγκυρη επίδοση και ότι όλες οι επιδόσεις 

των αθλητών που καταγράφονται είναι διαφορετικές μεταξύ τους

Καραμαούνας Πολύκαρπος



36

Αρχή_Επανάληψης 

Εμφάνισε “Δώσε το ρεκόρ των αγώνων” 

Διάβασε ρεκόρ 

Μέχρις_ότου (ρεκόρ>0) και (ρεκόρ<10) 

Εμφάνισε “Δώσε τον συνολικό αριθμό των 

αγωνιζομένων” 

Διάβασε αρ 

min←1000 

done ← Ψευδής μ←0  θ←1 

Για i από 1 μέχρι αρ 

Διάβασε όνομα, επίδοση 

Αν i=1 τότε 

πρώτος←όνομα 

επιδ_πρωτ←επίδοση 

ΑλλιώςΑν επίδοση > επιδ_πρωτ τότε 

θ←θ+1 

Τέλος_αν 

Αν επίδοση<min τότε

min←επίδοση 

χειρ←όνομα 

Τέλος_Αν 

Αν επίδοση > ρεκόρ τότε 

Εμφάνισε όνομα 

done←Αληθής 

Αλλιώς_Αν επίδοση >=ρεκόρ-0.5 τότε 

μ←μ+1 

Τέλος_Αν 

Τέλος_επανάληψης 

Καραμαούνας Πολύκαρπος

Εμφάνισε χειρ, θ 

Αν done=Ψευδής τότε 

Εμφάνισε μ 

Τέλος_Αν
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (Θέμα 4ο) 

Το ράλλυ Βορείων Σποράδων είναι ένας αγώνας ιστοπλοΐας ανοικτής θάλασσας που γίνεται κάθε 

χρόνο. Στην τελευταία διοργάνωση συμμετείχαν 35 σκάφη που διαγωνίστηκαν σε διαδρομή συνολικής 

απόστασης 70 μιλίων. Κάθε σκάφος ανήκει σε μια από τις κατηγορίες C1, C2, C3. Επειδή στον αγώνα 

συμμετέχουν σκάφη διαφορετικών δυνατοτήτων, η κατάταξη δεν προκύπτει από τον «πραγματικό» 

χρόνο τερματισμού αλλά από ένα «σχετικό» χρόνο, που υπολογίζεται διαιρώντας τον «πραγματικό» 

χρόνο του σκάφους με τον «ιδανικό». Ο ιδανικός χρόνος είναι διαφορετικός για κάθε σκάφος και 

προκύπτει πολλαπλασιάζοντας την απόσταση της διαδρομής με τον δείκτη GPH του σκάφους. Ο 

δείκτης GPH αντιπροσωπεύει τον ιδανικό χρόνο που χρειάζεται το σκάφος για να καλύψει απόσταση 

ενός μιλίου. Να κατασκευάσετε αλγόριθμο ο οποίος:

Δ1. Να ζητάει για κάθε σκάφος: - το όνομά του - την κατηγορία του ελέγχοντας την ορθή καταχώρηση -

τον χρόνο (σε δευτερόλεπτα) που χρειάστηκε για να τερματίσει - τον δείκτη GPH (σε δευτερόλεπτα). 

Μονάδες 4

Δ2. Να υπολογίζει τον σχετικό χρόνο κάθε σκάφους. Μονάδες 5

Δ3. Να εμφανίζει την κατηγορία στην οποία ανήκουν τα περισσότερα σκάφη. Μονάδες 6

Δ4. Να εμφανίζει για κάθε κατηγορία καθώς και για την γενική κατάταξη τα ονόματα των σκαφών που 

κερδίζουν μετάλλιο. (Μετάλλια απονέμονται στους 3 πρώτους κάθε κατηγορίας και στους 3 πρώτους 

της γενικής κατάταξης). Μονάδες 5

Σημείωση: Να θεωρήσετε ότι κάθε κατηγορία έχει διαφορετικό αριθμό σκαφών και τουλάχιστον τρία 

σκάφη. Να θεωρήσετε ότι οι σχετικοί χρόνοι των σκαφών είναι διαφορετικοί μεταξύ τους.

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 35

ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ[κ]

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΤ[κ]

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΚΑΤ[κ]="C1"

Ή ΚΑΤ[κ]="C2" Ή ΚΑΤ[κ]="C3"

ΔΙΑΒΑΣΕ ΧΡ[κ], Δ[κ]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 35

Σχ[κ]←ΧΡ[κ]*(70/Δ[κ])

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Κατ1←0 Κατ2←0 Κατ3←0

ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 35

Αν ΚΑΤ[κ]="C1" ΤΟΤΕ

κατ1←κατ1+1

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΚΑΤ[κ]="C2" ΤΟΤΕ

κατ2←κατ2+1

ΑΛΛΙΩΣ

κατ3←κατ3+1

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΝ Κατ1>Κατ2 ΚΑΙ Κατ1>Κατ3 ΤΟΤΕ Γράψε "1η"

ΑΝ Κατ2>Κατ1 ΚΑΙ Κατ2>Κατ3 ΤΟΤΕ Γράψε "2η"

ΑΝ Κατ3>Κατ1 ΚΑΙ Κατ3>Κατ2 ΤΟΤΕ Γράψε "3η"

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Για ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 35

ΓΙΑ λ ΑΠΟ 35 ΜΕΧΡΙ ι ΜΕ_ΒΗΜΑ -1

ΑΝ Σχ[λ]<Σχ[λ-1] ΤΟΤΕ

Αντιμετάθεσε Σχ[λ],Σχ[λ-1]

Αντιμετάθεσε ΟΝ[λ],ΟΝ[λ-1]

Αντιμετάθεσε ΚΑΤ[λ],ΚΑΤ[λ-1]

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Καραμαούνας Πολύκαρπος

Γράψε "Γενική κατάταξη 1ος, 2ος, 

3ος:", ΟΝ[1],ΟΝ[2],ΟΝ[3]

κ1←1 κ2←1 κ3←1 ι←1

ΟΣΟ κ1<>3 Ή κ2<>3 Ή κ3<>3 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΑΝ ΚΑΤ[ι]="C1" KAI κ1<3 ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ κ1,"ος κατηγορίας C1:", ΟΝ[ι]

κ1←κ1+1

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΑΝ ΚΑΤ[ι]="C2" KAI κ2<3 ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ κ2,"ος κατηγορίας C2:", ΟΝ[ι]

κ2←κ2+1

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΑΝ ΚΑΤ[ι]="C3" KAI κ3<3 ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ κ3,"ος κατηγορίας C3:", ΟΝ[ι]

κ3←κ3+1

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ι←ι+1

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 (Θέμα 3ο)

Ένα σύστημα υπολογιστή χρησιμοποιεί για τον έλεγχο πρόσβασης των χρηστών του έναν πίνακα 

1000 γραμμών και 3 στηλών με τα στοιχεία τους. Σε κάθε γραμμή του αποθηκεύει, στην πρώτη στήλη 

το όνομα πρόσβασης του χρήστη, στη δεύτερη στήλη το συνθηματικό του και στην τρίτη έναν από 

τους χαρακτήρες «Σ» ή «Α». (Ο χαρακτήρας «Σ» δηλώνει ότι το συνθηματικό συνεχίζει να ισχύει, ενώ ο 

χαρακτήρας «Α» δηλώνει ότι το συνθηματικό πρέπει να αλλάξει). Θεωρήστε ότι υπάρχει ένα κύριο 

πρόγραμμα που υλοποιεί τα παραπάνω και καλεί τη διαδικασία ΕΛΕΓΧΟΣ η οποία ελέγχει την 

πρόσβαση του χρήστη στο σύστημα. Να γράψετε τη διαδικασία ΕΛΕΓΧΟΣ η οποία να περιλαμβάνει: 

Γ1. Τμήμα δηλώσεων. Μονάδες 2 Κύριο τμήμα το οποίο: 

Γ2. Διαβάζει το όνομα και το συνθηματικό του χρήστη. Ελέγχει αν το όνομα πρόσβασης και το 

συνθηματικό είναι έγκυρα, δηλαδή υπάρχουν στον πίνακα χρηστών και αναφέρονται στον ίδιο χρήστη. 

Αν υπάρχουν, εμφανίζει το μήνυμα «ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ», διαφορετικά εμφανίζει το μήνυμα «ΛΑΘΟΣ 

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟ» και ζητά εκ νέου την εισαγωγή των δύο αυτών στοιχείων 

(ονόματος πρόσβασης και συνθηματικού) μέχρι να δοθούν έγκυρα στοιχεία. Μονάδες 8 

Γ3. Μετά την εμφάνιση του μηνύματος «ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ» ελέγχει αν το συνθηματικό χρειάζεται 

αλλαγή. Αν χρειάζεται, ζητά από τον χρήστη την εισαγωγή νέου συνθηματικού δύο φορές (η δεύτερη 

ως επιβεβαίωση) μέχρις ότου το συνθηματικό και η επιβεβαίωσή του ταυτιστούν. Όταν ταυτιστούν, η 

διαδικασία αντικαθιστά το παλιό συνθηματικό με το νέο και τον αντίστοιχο χαρακτήρα «Α» της τρίτης 

στήλης με το «Σ». Μονάδες 10

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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Διαδικασία Έλεγχος(Σ)

…

Αρχή

ΑρχήΕπανάληψης

Διάβασε ον, συν

i  1

βρ  Ψευδής

Όσο (i <= 1000 KAI βρ = Ψευδής) επ.

Αν (Σ[i, 1] = ον ΚΑΙ Σ[i, 2] = συν) τότε

βρ  Αληθής

θέση  i

ΤέλοςΑν

i  i + 1

ΤέλοςΕπ.

Αν (βρ = Ψευδής) τότε

Γράψε “Λάθος…”

ΤέλοςΑν

ΜέχριςΌτου (βρ = Αληθής)

Γράψε “Καλώς ήρθατε”

Αν (Σ[θέση, 3] = “Α”) τότε

ΑρχήΕπανάληψης

Διάβασε p1, p2

ΜέχριςΌτου (p1 = p2)

Σ[θέση, 2]  p1

Σ[θέση, 3]  “Σ”

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΔιαδικασίας Καραμαούνας Πολύκαρπος
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 (Θέμα 4ο)

Ερευνητές που ασχολούνται με μοντέλα προσομοίωσης εξάπλωσης επιδημιών χρησιμοποιούν για τις 

μελέτες τους ένα αριθμητικό πίνακα Μ[5000]. Κάθε κελί του πίνακα αυτού αντιπροσωπεύει ένα άτομο 

σε μια περιοχή 5.000 κατοίκων στην οποία υπάρχουν εστίες μιας συγκεκριμένης μολυσματικής 

ασθένειας (επιδημίας). Από σύμβαση η τιμή μηδέν 0 σε ένα κελί αντιπροσωπεύει ένα υγιές άτομο, ενώ 

η τιμή -1 αντιπροσωπεύει ένα άτομο που έχει τη συγκεκριμένη ασθένεια (μολυσμένο άτομο). Κάθε 

άτομο έρχεται σε επαφή με τα γειτονικά του και η ασθένεια μπορεί να μεταδοθεί από τον ένα στον 

άλλο. (Γειτονικά χαρακτηρίζονται δύο άτομα, όταν τα κελιά του πίνακα που τα αντιπροσωπεύουν 

έχουν μια κοινή πλευρά). Θεωρήστε ότι δίνεται ο πίνακας Μ που περιέχει ήδη έναν αριθμό 

μολυσμένων ατόμων. Να υλοποιήσετε αλγόριθμο ο οποίος: 

Δ1. Υπολογίζει και εμφανίζει με κατάλληλο μήνυμα τον συνολικό αριθμό των μολυσμένων ατόμων που 

υπάρχουν στο σύνολο του πληθυσμού.  Μονάδες 4 

Δ2. Αποθηκεύει σε κάθε κελί του πίνακα Μ που αντιπροσωπεύει ένα υγιές άτομο έναν αριθμό ο οποίος 

δείχνει με πόσα μολυσμένα άτομα γειτονεύει το υγιές. Μονάδες 8 

Δ3. Βρίσκει αν υπάρχει έστω και μία «σημαντική» εστία μόλυνσης. Αν υπάρχει, εμφανίζει το μήνυμα 

«Υπάρχει σημαντική εστία μόλυνσης» μαζί με τη θέση του πρώτου κελιού της εστίας. Αν δεν υπάρχει, 

εμφανίζει το μήνυμα «Δεν υπάρχει σημαντική εστία μόλυνσης». (Μια εστία μόλυνσης χαρακτηρίζεται 

σημαντική, όταν δύο ή περισσότερα μολυσμένα άτομα βρίσκονται σε συνεχόμενα γειτονικά κελιά). 

Μονάδες 8

Καραμαούνας Πολύκαρπος



42

Π  0 ! Δ1

για i από 1 μέχρι 5000

Αν (Μ[i] = -1) τότε Π  Π + 1

ΤέλοςΕπ.

Γράψε “Μολυσμένοι: ”, Π

για i από 1 μέχρι 5000 ! Δ2

Αν (Μ[i] = 0) τότε ! υγιές άτομο

Αν (i > 1) τότε ! έχει προηγούμενο

Αν (Μ[i-1] = -1) τότε Μ[i]  M[i] + 1

ΤέλοςΑν

Αν (i < 5000) τότε ! έχει επόμενο

Αν (Μ[i+1] = -1) τότε Μ[i]  M[i] + 1

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπ.

συν  0 ! Δ3 (συνεχόμενα μολυσμένα άτομα)

βρ  Ψευδής

i  1

Όσο (i <= 5000 KAI βρ = Ψευδής) επ.

Αν (M[i] = -1) τότε

συν  συν + 1

Αλλιώς

συν  0

ΤέλοςΑν

Αν (συν = 2) τότε

βρ  Αληθής

θέση  i - 1

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπ.

Καραμαούνας Πολύκαρπος

Αν (βρ = Αληθής) τότε

Γράψε “Υπάρχει: ”, θέση

Αλλιώς 

Γράψε “Δεν υπάρχει”

ΤέλοςΑν
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ΟΕΦΕ 2011 (Θέμα 3ο)

Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο:

α. Διαβάζει στον Ο[50] τα ονόματα 50 μαθητών και στον Β[50,14] τους βαθμούς τους σε 14 μαθήματα, 

με τις 10 πρώτες στήλες να είναι οι βαθμοί σε μαθήματα γενικής παιδείας και τις 4 τελευταίες με 

βαθμούς στα μαθήματα κατεύθυνσης (με έλεγχο στο 0-20) Μον.3

β. Εμφανίζει τον κάθε μαθητή με τον μέσο όρο του στα μαθήματα γενικής παιδείας και τον μέσο όρο 

του στα μαθήματα κατεύθυνσης, καλώντας το υποπρόγραμμα του ερωτήματος δ Μον. 4

γ. Εμφανίζει το ποσοστό των μαθητών με μέσο όρο στα μαθήματα κατεύθυνσης μεγαλύτερο από τον 

μέσο όρο στα μαθήματα γενικής παιδείας Μον. 4

δ. Να γραφεί υποπρόγραμμα που δέχεται τον Β[50,14] και τον αριθμό ενός μαθητή (1-50) και 

επιστρέφει τον μέσο όρο του στα μαθήματα γενικής παιδείας και τον μέσο όρο του στα μαθήματα 

κατεύθυνσης Μον. 7

ε. Μπορεί στο ερώτημα δ να χρησιμοποιηθεί συνάρτηση και γιατί; Μον. 2

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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για i από 1 μέχρι 50

Διάβασε Ο[i]

για j από 1 μέχρι 14

ΑρχήΕπανάληψης

Διάβασε Β[i, j]

ΜέχριςΌτου (Β[i, j] >= 0 ΚΑΙ Β[i, j] <= 20)

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης

Π  0

για i από 1 μέχρι 50

Κάλεσε Μέσοι(Β, i, μογ, μοκ)

Γράψε O[i], μογ, μοκ

Αν (μοκ > μογ) τότε Π  Π + 1

ΤέλοςΕπανάληψης

Γράψε Π/50*100, “%”

…

Διαδικασία Μέσοι(Β, i, μογ, μοκ)

...

s1  0

για j από 1 μέχρι 10

s1  s1 + Β[i,j]

ΤέλοςΕπανάληψης

μογ  s1 / 10

s2  0

για j από 11 μέχρι 14

s2  s2 + Β[i,j]

ΤέλοςΕπανάληψης

μοκ  s2 / 4

Τέλος_Διαδικασίας 

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 (Θέμα 3ο)

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 υποψηφίου 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.  Διαβάζει το όνομά του και τους βαθμούς του σε καθεμία από τις τρεις θεματικές ενότητες. (∆εν 

απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων). Μονάδες 2 

Γ2.  Να εμφανίζει τον μεγαλύτερο από τους βαθμούς που πήρε στις τρεις θεματικές ενότητες. Μονάδες 

5 

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

Μονάδες 4

Γ4.  Ο αλγόριθμος να τερματίζει όταν δοθεί ως όνομα η λέξη “ΤΕΛΟΣ”. Μονάδες 4

Γ5. Στο τέλος να εμφανίζει το όνομα του επιτυχόντα με τη μικρότερη συνολική βαθμολογία. Θεωρήστε 

ότι είναι μοναδικός. Μονάδες 5

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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min  101

Διάβασε ον

Όσο (ον <> “ΤΕΛΟΣ”) επ.

Διάβασε β1, β2, β3

max  β1

Αν (β2 > max) τότε max  β2

Αν (β3 > max) τότε max  β3

Γράψε max

μο  (β1+β2+β3)/3

Αν (μο >= 55 ΚΑΙ β1 >= 50 ΚΑΙ β2 >= 50 ΚΑΙ β3 >= 50) τότε

Γράψε ον, μο

Aν (μο < min) τότε

μο  min

ονmin  ον

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΑν

Διάβασε ον

ΤέλοςΕπ.

Αν (min <> 101) τότε Γράψε ονmin 

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 (Θέμα 4ο)

Στην αρχή της ποδοσφαιρικής περιόδου οι 22 παίκτες μιας ομάδας, οι οποίοι αριθμούνται από 1 έως 

22, ψηφίζουν για τους 3 αρχηγούς που θα τους εκπροσωπούν. Κάθε παίκτης μπορεί να ψηφίσει όσους 

συμπαίκτες του θέλει, ακόμα και τον εαυτό του. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας καταχωρίζονται σε 

έναν πίνακα ΨΗΦΟΣ με 22 γραμμές και 22 στήλες, έτσι ώστε το στοιχείο ΨΗΦΟΣ[i,j] να έχει την τιμή 1, 

όταν ο παίκτης με αριθμό i έχει ψηφίσει τον παίκτη με αριθμό j, και τιμή 0 στην αντίθετη περίπτωση. Να 

γράψετε αλγόριθμο ο οποίος: 

∆1. Να διαβάζει τα στοιχεία του πίνακα ΨΗΦΟΣ και να ελέγχει την ορθότητά τους με αποδεκτές τιμές 0 

ή 1. Μονάδες 4 

∆2. Να εμφανίζει το πλήθος των παικτών που δεν ψήφισαν κανέναν. Μονάδες 4 

∆3. Να εμφανίζει το πλήθος των παικτών που ψήφισαν τον εαυτό τους. Μονάδες 4 

∆4. Να βρίσκει τους 3 παίκτες που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους και να εμφανίζει τους αριθμούς 

τους και τις ψήφους που έλαβαν. Θεωρήστε ότι δεν υπάρχουν ισοψηφίες. Μονάδες 8

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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για i από 1 μέχρι 22

για j από 1 μέχρι 22

ΑρχήΕπανάληψης

Διάβασε Ψ[i, j]

ΜέχριςΌτου (Ψ[i, j] = 0 Η Ψ[i, j] = 1)

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης

Π1  0

για i από 1 μέχρι 22

s  0

για j από 1 μέχρι 22

s  s + Ψ[i,j]

ΤέλοςΕπανάληψης

Αν (s = 0) τότε Π1  Π1 + 1

ΤέλοςΕπανάληψης

Γράψε Π1

Π2  0

για i από 1 μέχρι 22

Αν (Ψ[i,i] = 1) τότε Π2  Π2 + 1

ΤέλοςΕπανάληψης

Γράψε Π2

για j από 1 μέχρι 2

A[j]  j

Σ[j]  0

για i από 1 μέχρι 22

Σ[j]  Σ[j] + Ψ[i,j]

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης 

Καραμαούνας Πολύκαρπος

για i από 2 μέχρι 22

για j από 22 μέχρι i μεβήμα -1

Αν (Σ[j-1] < Σ[j]) τότε

Αντιμετάθεσε(Σ[j-1], Σ[j])

Αντιμετάθεσε(Α[j-1], Α[j])

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης

για i από 1 μέχρι 3

Γράψε Α[i], Σ[i]

ΤέλοςΕπανάληψης
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 (Θέμα 3ο)

Ένα πρατήριο υγρών καυσίμων διαθέτει έναν τύπο καυσίμου που αποθηκεύεται σε δεξαμενή 

χωρητικότητας 10.000 λίτρων. Να γραφεί αλγόριθμος που:

Γ1. να διαβάζει την ποσότητα (σε λίτρα) του καυσίμου που υπάρχει αρχικά στη δεξαμενή μέχρι να 

δοθεί έγκυρη τιμή. Μονάδες 2

Για κάθε όχημα που προσέρχεται στο πρατήριο:

Γ2. να διαβάζει τον τύπο του οχήματος (“Β” για βυτιοφόρο όχημα που προμηθεύει το πρατήριο με 

καύσιμο και “E” για επιβατηγό όχημα που προμηθεύεται καύσιμο από το πρατήριο). Μονάδες 2

Γ3. Αν το όχημα είναι βυτιοφόρο τότε να γεμίζει τη δεξαμενή μέχρι την πλήρωσή της. (μονάδες 3)

Αν το όχημα είναι επιβατηγό τότε να διαβάζει την ποσότητα καυσίμου την οποία θέλει να προμηθευτεί 

(μονάδες 2) 

και, αν υπάρχει επάρκεια καυσίμου στη δεξαμενή, τότε το επιβατηγό όχημα να εφοδιάζεται με τη 

ζητούμενη ποσότητα καυσίμου, διαφορετικά το όχημα να μην εξυπηρετείται. (μονάδες 3)

Γ4. Η επαναληπτική διαδικασία να τερματίζεται, όταν αδειάσει η δεξαμενή του πρατηρίου ή όταν δεν 

εξυπηρετηθούν τρία διαδοχικά επιβατηγά οχήματα. Μονάδες 4

Γ5. Στο τέλος ο αλγόριθμος να εμφανίζει:

α. τη μέση ποσότητα καυσίμου ανά επιβατηγό όχημα που εξυπηρετήθηκε

β. τη συνολική ποσότητα καυσίμου με την οποία τα βυτιοφόρα ανεφοδίασαν τη δεξαμενή. Μονάδες 4

- Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας για τον τύπο του οχήματος.

- Θεωρήστε ότι στο πρατήριο προσέρχεται ένα τουλάχιστον επιβατηγό όχημα για το οποίο η 

ποσότητα καυσίμου στη δεξαμενή επαρκεί.

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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ΑρχήΕπ

Διάβασε Π

ΜέχριςΌτου (Π>=0 ΚΑΙ Π<=10000)

ΔΕ  0 ! δεν εξυπηρετήθηκαν διαδοχικά

ΠΕ  0 ! εξυπηρετήθηκαν

SK  0 ! σύνολο καυσίμων επιβατηγών

SB  0 ! σύνολο καυσίμων βυτιοφόρων

Όσο (Π > 0 ΚΑΙ ΔΕ < 3) επ.

Διάβασε Τ

Αν (Τ = “Β”) τότε

SB  SB + (10000 – Π)

Π  10000

Αλλιώς

ΑρχήΕπ.

Διάβασε ΠΚ

ΜέχριςΌτου (ΠΚ > 0)

Αν (Π >= ΠΚ) τότε

Π  Π – ΠΚ

ΠΕ  ΠΕ + 1

SK  SK + ΠΚ

ΔΕ  0

Αλλιώς

ΔΕ  ΔΕ + 1

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπ.

Γράψε SK / ΠΕ

Γράψε SB

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 (Θέμα 4ο)
Ένας όμιλος αποτελείται από 20 εταιρίες. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο:

Δ1. να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων. Μονάδες 2

Δ2. να διαβάζει τα ονόματα των εταιριών του ομίλου και τα κέρδη τους για κάθε ένα από τα έτη 2001 

έως και 2005. (Θεωρήστε ότι τα κέρδη είναι θετικοί αριθμοί.) Μονάδες 2

Δ3. για κάθε εταιρία του ομίλου να καλεί συνάρτηση για τον υπολογισμό του συνολικού κέρδους της 

εταιρίας στην πενταετία. Στη συνέχεια να υπολογίζει και να εμφανίζει το μέσο ετήσιο κέρδος του 

ομίλου. Μονάδες 5

Δ4. για κάθε εταιρία να βρίσκει την τριετία με το μεγαλύτερο συνολικό κέρδος και να εμφανίζει το όνομα 

της εταιρίας και το πρώτο έτος της συγκεκριμένης τριετίας. (Θεωρήστε ότι η τριετία αυτή είναι 

μοναδική.) Μονάδες 5

Δ5. Να κατασκευάσετε τη συνάρτηση που θα χρησιμοποιήσετε στο ερώτημα Δ3. Μονάδες 6.

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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για i από 1 μέχρι 20

Διάβασε Ο[i]

για j από 1 μέχρι 5

Διάβασε Κ[i, j]

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης

Σ  0

για i από 1 μέχρι 20

Σ  Σ + Σύνολο(Κ, i)

ΤέλοςΕπανάληψης

MO  Σ/(20*5)

Γράψε ΜΟ

για i από 1 μέχρι 20

max  0

για j από 1 μέχρι 3

S  K[i, j] + K[i, j+1] + K[i, j+2]

Αν (S > max) τότε

max  S

maxE  j

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπ

Γράψε Ο[i], 2000+j

ΤέλοςΕπ.

...

Συνάρτηση Σύνολο(Κ, i): Πραγματική

...

s  0

για j από 1 μέχρι 5

s  s + K[i, j]

ΤέλοςΕπανάληψης

Σύνολο  s

ΤέλοςΣυνάρτησης 
Καραμαούνας Πολύκαρπος
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ΟΕΦΕ 2012 (Θέμα 3ο)

Ένας αγώνας πετοσφαίρισης (volley) παίζεται από δυο ομάδες. Νικήτρια χαρακτηρίζεται η ομάδα η οποία κερδίζει 

πρώτη τρία σετ. Κατά συνέπεια ένας αγώνας volley μπορεί να χρειαστεί ως και πέντε σετ για να τελειώσει. Μία ομάδα 

κερδίζει ένα σετ όταν φτάσει πρώτη τους 25 πόντους - με εξαίρεση το 5ο σετ το οποίο ολοκληρώνεται στους 15 

πόντους - με την προϋπόθεση βέβαια ότι έχει τουλάχιστον δύο πόντους παραπάνω από τον αντίπαλο της. Για 

παράδειγμα αν το σκορ γίνει 24-24, τότε το σετ ολοκληρώνεται όταν μία από τις δύο ομάδες φτάσει τους 26 πόντους, 

ενώ αν το σκορ γίνει 25-25 το σετ ολοκληρώνεται όταν μία από τις δύο ομάδες φτάσει τους 27 πόντους κ.ο.κ. Να γραφεί 

πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: Γ1. θα περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων. Μονάδες 2 Γ2. θα διαβάζει σε δύο μεταβλητές 

τα ονόματα των ομάδων. Μονάδες 1 Γ3. Για κάθε ένα από τα σετ θα εκτελεί τα ακόλουθα:

1. Θα διαβάζει κάθε φορά το όνομα της ομάδας που κέρδισε πόντο. Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας. 2. Υπολογίζει 

το νικητή του σετ, το οποίο ολοκληρώνεται με βάση τους κανόνες που αναφέρθηκαν παραπάνω 3. Με την ολοκλήρωση 

του κάθε σετ θα καλεί ένα υποπρόγραμμα, που καταγράφει το τελικό σκορ του κάθε σετ στον πίνακα ΣΚΟΡ[5,2] και το 

οποίο περιγράφεται στο ερώτημα Γ5. Μονάδες 7 Γ4. Θα εμφανίζει, στο τέλος του παιχνιδιού, το σκορ όλων των σετ που 

παίχτηκαν και την νικήτρια ομάδα, με μήνυμα όπως το παρακάτω παράδειγμα: Ελληνική – Πανελληνική, Σετ 1: 15-25, 

Σετ 2: 25-22, Σετ 3: 20-25, Σετ 4: 21-25, ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ : Πανελληνική Μον. 6 Γ5. Να κατασκευαστεί κατάλληλο 

υποπρόγραμμα το οποίο θα δέχεται ως παραμέτρους τον αριθμό του σετ, τους πόντους που πέτυχε στο συγκεκριμένο 

σετ κάθε ομάδα και τον πίνακα ΣΚΟΡ[5,2]. Το υποπρόγραμμα θα ενημερώνει τον πίνακα ΣΚΟΡ, καταχωρώντας στην 1η 

στήλη τους πόντους που πέτυχε η πρώτη ομάδα και στη 2η στήλη τους πόντους που πέτυχε η δεύτερη ομάδα με 

δεδομένο ότι κάθε γραμμή θα αντιπροσωπεύει τον αριθμό του σετ που μόλις τελείωσε (1η γραμμή – 1ο σετ, 2η γραμμή 

– 2ο σετ, κ.ο.κ). Μονάδες 4

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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Διάβασε ο1, ο2 

set  0 set1  0 set2  0 

ΑρχήΕπ ! για κάθε σετ

set  set + 1

Αν (set <= 4) τότε

όριο  25

Αλλιώς

όριο  15

ΤέλοςΑν

τέλοςΣετ  Ψευδής

π1  0 π2  0

ΑρχήΕπ ! για κάθε πόντο του σετ

Διάβασε ον

Αν (ον = ο1) τότε 

π1  π1 + 1 

Αλλιώς  

π2  π2 + 1 

ΤέλοςΑν

Αν (π1 >= όριο Η π2 >= όριο) ΚΑΙ Α_Τ(π1-π2)>=2) τότε

τέλοςΣετ  Αληθής

ΤέλοςΑν

ΜέχριςΌτου (τέλοςΣετ = Αληθής)

Κάλεσε ΒάλεΣκορ(set, π1, π2, ΣΚΟΡ)

Αν (π1 > π2) τότε 

set1  set1 + 1 

Αλλιώς  

set2  set2 + 1 

ΤέλοςΑν  

ΜέχριςΌτου (set1 = 3 Η set2 = 3)

Καραμαούνας Πολύκαρπος

Γράψε ο1, “-“, ο2

για i από 1 μέχρι set

Γράψε “Σετ”, i, “:”, ΣΚΟΡ[i, 1], “-“, ΣΚΟΡ[i, 2]

ΤέλοςΕπ.

Αν (set1 > set2) τότε 

ν  ο1 

Αλλιώς  

ν  ο2 

ΤέλοςΑν

Γράψε “Νικήτρια...”, ν

...

Διαδικασία ΒάλεΣκορ(i, π1, π2, ΣΚΟΡ)

...

ΣΚΟΡ[i, 1]  π1 

ΣΚΟΡ[i, 2]  π2

ΤέλοςΔιαδικασίας
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ΟΕΦΕ 2012 (Θέμα 4ο)

Ένα λύκειο διοργανώνει εκλογές για την ανάδειξη του 15-μελούς συμβουλίου του. Οι μαθητές που θα ψηφίσουν είναι 

200. Οι υποψήφιοι για το 15-μελές είναι 30 μαθητές, ενώ κάθε μαθητής μπορεί να ψηφίσει από κανένα μέχρι και 7 

υποψηφίους. Στους υποψήφιους υπάρχουν μαθητές και από τις τρείς τάξεις του Λυκείου. Aλγόριθμος ο οποίος:

Δ1. Θα διαβάζει στον πίνακα Ο[30] τα ονόματα και στον πίνακα Τ[30] την τάξη των 30 μαθητών που θέτουν 

υποψηφιότητα («Α» ή «Β» ή «Γ»). Δεν χρειάζεται έλεγχος για την εγκυρότητα των τιμών. Μονάδες 1

Δ2. Δημιουργεί τον πίνακα Α[200,30] ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την καταχώρηση των ψήφων του κάθε μαθητή 

στους 30 υποψηφίους τοποθετώντας αρχικά σε κάθε θέση του πίνακα ΑΠ[200,30] τον χαρακτήρα ΄΄-΄΄. Μονάδες 2

Δ3. Για κάθε μαθητή που ψηφίζει, καταχωρεί τον χαρακτήρα “+” στον πίνακα ΑΠ[200,30] που αντιστοιχεί στον 

υποψήφιο που ψηφίστηκε από τον μαθητή. Η παραπάνω διαδικασία γίνεται ως εξής: Ο αλγόριθμος διαβάζει στη 

μεταβλητή ΨΗΦΟΣ έναν αριθμό από το 1 ως το 30, που αντιπροσωπεύει την θέση του υποψήφιου που θέλει να ψηφίσει 

ο κάθε μαθητής και καταχωρεί στην αντίστοιχη θέση του πίνακα ΑΠ τον χαρακτήρα «+».Για παράδειγμα, αν ο 6ος 

μαθητής εισάγει στη μεταβλητή ΨΗΦΟΣ την τιμή 13, θα καταχωρείται η τιμή “+” στο στοιχείο ΑΠ[6,13]. Στην περίπτωση 

που δοθεί ως είσοδος στη μεταβλητή ΨΗΦΟΣ η τιμή -1, θα τερματίζεται η ψηφοφορία του μαθητή. Να γίνεται έλεγχος 

εγκυρότητας τιμών. Θεωρείστε ότι δεν δίνει ο μαθητής δύο φορές τον ίδιο αριθμό. Μονάδες 3 Η ψηφοφορία για κάθε 

μαθητή ολοκληρώνεται όταν έχει ψηφίσει 7 υποψήφιους ή μόλις εισάγει στη μεταβλητή ΨΗΦΟΣ την τιμή –1 Μονάδες 2

Δ4. Θα αποθηκεύει στον πίνακα ΑΘ[30] το σύνολο των ψήφων που πήρε ο κάθε υποψήφιος. Μονάδες 2

Δ5. Αν στις 70 πρώτες γραμμές του πίνακα Α βρίσκονται μόνο ψήφοι μαθητών της Α’ τάξης θα εμφανίζει: i) Πόσοι 

μαθητές της Α’ Λυκείου ψήφισαν τον πρώτο σε ψήφους μαθητή της Β’ Λυκείου. (θεωρείστε ότι είναι ένας μόνο) Μον. 5

ii) Πόσοι μαθητές της Α’ Λυκείου ψήφισαν κάποιο μαθητή της Γ’ Λυκείου Μονάδες 5

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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για i από 1 μέχρι 30 ! Δ1

Διάβασε Ο[i], Τ[i]

ΤέλοςΕπ.

για i από 1 μέχρι 200 ! Δ2

για j από 1 μέχρι 30

Α[i, j]  “-”

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης

για i από 1 μέχρι 200 ! Δ3

π  0 

ΑρχήΕπανάληψης

Διάβασε ψ

ΜέχριςΌτου (ψ>=1 ΚΑΙ ψ<=30 Η ψ=-1)

Όσο (ψ <> -1 ΚΑΙ π < 7) επ.

Α[i, ψ]  “+” π  π + 1

ΑρχήΕπανάληψης

Διάβασε ψ

ΜέχριςΌτου (ψ>=1 ΚΑΙ ψ<=30 Η ψ=-1)

ΤέλοςΕπ.

ΤέλοςΕπ.

για j από 1 μέχρι 30 ! Δ4

ΑΘ[j]  0

για i από 1 μέχρι 200

Aν (Α[i,j] = “+”) τότε ΑΘ[j]  ΑΘ[j] + 1

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης 

max  -1 ! Δ5.i

για i από 1 μέχρι 30

Αν (Τ[i]=”B” KAI AΘ[i] > max) τότε

max  A[i] 

θmax  i

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπ. 

Καραμαούνας Πολύκαρπος

Π1  0

για i από 1 μέχρι 70

Αν (A[i, θmax] = “+”) τότε Π1  Π1 + 1

ΤέλοςΕπ.

Γράψε Π1

Π2  0 ! Δ5.ii

για i από 1 μέχρι 70

βρ  Ψευδής j  1

Όσο (j <= 30 KAI βρ = Ψευδής) επ.

Αν (Τ[j] = “Γ” ΚΑΙ Α[i, j] = “+”) τότε

βρ  Αληθής

Αλλιώς

j  j  + 1

TέλοςΑν

ΤέλοςΕπ.

Αν (βρ = Αληθής) τότε Π2  Π2 + 1

ΤέλοςΕπ.

Γράψε Π2
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥNΙΟΥ 2012 (Θέμα 3ο)

Δημόσιος οργανισμός διαθέτει ένα συγκεκριμένο ποσό για την επιδότηση επενδυτικών έργων. Η επιδότηση γίνεται 

κατόπιν αξιολόγησης και αφορά δύο συγκεκριμένες κατηγορίες έργων με βάση τον προϋπολογισμό τους. Οι 

κατηγορίες και τα αντίστοιχα ποσοστά επιδότησης επί του προϋπολογισμού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Καραμαούνας Πολύκαρπος

Η εκταμίευση των επιδοτήσεων των αξιολογηθέντων έργων γίνεται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους. Μετά από 

κάθε εκταμίευση μειώνεται το ποσό που διαθέτει ο οργανισμός. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος: 

Γ1. Να διαβάζει το ποσό που διαθέτει ο οργανισμός συνολικά, ελέγχοντας ότι το ποσό είναι μεγαλύτερο από 5.000.000 

ευρώ. Μονάδες 2 

Γ2. Να διαβάζει το όνομα κάθε έργου. Η σειρά ανάγνωσης είναι η σειρά υποβολής των έργων. Η επαναληπτική 

διαδικασία να τερματίζεται, όταν αντί για όνομα έργου δοθεί η λέξη «ΤΕΛΟΣ», ή όταν το διαθέσιμο ποσό έχει μειωθεί 

τόσο, ώστε να μην είναι δυνατή η επιδότηση ούτε ενός έργου μικρής κατηγορίας. Για κάθε έργο, αφού διαβάσει το 

όνομά του, να διαβάζει και τον προϋπολογισμό του (χωρίς έλεγχο εγκυρότητας). Μονάδες 6 

Γ3. Για κάθε έργο να ελέγχει αν το διαθέσιμο ποσό καλύπτει την επιδότηση, και μόνον τότε να γίνεται η εκταμίευση του 

ποσού. Στη συνέχεια, να εμφανίζει το όνομα του έργου και το ποσό της επιδότησης που δόθηκε. Μονάδες 6 

Γ4. Να εμφανίζει το πλήθος των έργων που επιδοτήθηκαν καθώς και τη συνολική επιδότηση που δόθηκε σε κάθε 

κατηγορία. Μονάδες 4 

Γ5. Μετά το τέλος της επαναληπτικής διαδικασίας να εμφανίζει το ποσό που δεν έχει διατεθεί, μόνο αν είναι μεγαλύτερο 

του μηδενός. Μονάδες 2
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Διάβασε Π

ΜέχριςΌτου (Π > 5000000)

S1  0 S2  0 Π1  0 Π2  0

Διάβασε ον

Όσο (ον <> “ΤΕΛΟΣ” ΚΑΙ Π >= 200000*0.6) επ.

Διάβασε πρ

Αν (πρ < 300000) τότε

επ  0.6*πρ

Αλλιώς

επ  0.7*πρ

ΤέλοςΑν

Αν (Π >= πρ) τότε

Π  Π – επ

Αν (πρ < 300000) τότε

S1  S1 + επ

Π1  Π1 + 1

Αλλιώς

S2  S2 + επ

Π2  Π2 + 1

ΤέλοςΑν

Γράψε ον, επ

ΤέλοςΑν

Διάβασε ον

ΤέλοςΕπανάληψης

Γράψε S1,S2,Π1,Π2

Αν Π > 0 τότε Γράψε Π
Καραμαούνας Πολύκαρπος
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥNΙΟΥ 2012 (Θέμα 4ο)

Μια εταιρεία ασχολείται με εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, με τα οποία οι πελάτες της έχουν τη 

δυνατότητα αφενός να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για να καλύπτουν τις ανάγκες της οικίας τους, αφετέρου να 

πωλούν την πλεονάζουσα ενέργεια προς 0,55€/kWh, εξασφαλίζοντας επιπλέον έσοδα. Η εταιρεία αποφάσισε να 

ερευνήσει τις εγκαταστάσεις που πραγματοποίησε την προηγούμενη χρονιά σε δέκα (10) πελάτες που βρίσκονται ο 

καθένας σε διαφορετική πόλη της Ελλάδας. Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 

Δ1. α. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. Μονάδα 1 

β. Να διαβάζει για κάθε πελάτη το όνομά του και το όνομα της πόλης όπου διαμένει στον δισδιάστατο πίνακα ΟΝ[10,2]. 

Μονάδα 1

γ. Να διαβάζει το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh που παρήγαγαν τα φωτοβολταϊκά συστήματα κάθε πελάτη, 

καθώς και το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας που κατανάλωσε κάθε πελάτης για κάθε μήνα του έτους, και να τα 

αποθηκεύει στους πίνακες Π[10,12] για την παραγωγή και Κ[10,12] για την κατανάλωση αντίστοιχα (δεν απαιτείται 

έλεγχος εγκυρότητας των δεδομένων). Μονάδες 2

Δ2. Να υπολογίζει την ετήσια παραγωγή και κατανάλωση ανά πελάτη καθώς και τα ετήσια έσοδά του σε ευρώ (€). 

Θεωρήστε ότι για κάθε πελάτη η ετήσια παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια είναι μεγαλύτερη ή ίση της ενέργειας που έχει 

καταναλώσει. Μονάδες 4 

Δ3. Να εμφανίζει το όνομα της πόλης στην οποία σημειώθηκε η μεγαλύτερη ετήσια παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. 

Μονάδες 3 

Δ4. Να καλεί κατάλληλο υποπρόγραμμα με τη βοήθεια του οποίου θα εμφανίζονται τα ετήσια έσοδα κάθε πελάτη κατά 

φθίνουσα σειρά. Να κατασκευάσετε το υποπρόγραμμα που χρειάζεται για το σκοπό αυτό. Μονάδες 5 

Δ5. Να εμφανίζει τον αριθμό του μήνα με τη μικρότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Θεωρήστε ότι υπάρχει μόνο 

ένας τέτοιος μήνας. Μονάδες 4

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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για i από 1 μέχρι 10 ! Δ1

Διάβασε ΟΝ[i,1], ΟΝ[i,2]

για j από 1 μέχρι 12

Διάβασε Π[i,j], K[i,j]

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης

για i από 1 μέχρι 10 ! Δ2

SΠ[i]  0 SΚ[i]  0

για j από 1 μέχρι 12

SΠ[i]  SΠ[i] + Π[i,j]

SΚ[i]  SΚ[i] + K[i,j]

ΤέλοςΕπανάληψης

SE[i]  (SΠ[i] - SΚ[i])*0.55

ΤέλοςΕπανάληψης

max  SΠ[1] θmax  1 ! Δ3

για i από 2 μέχρι 10

Αν (SΠ[i] > max) τότε

max  SΠ[i]

θmax  i

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

Γράψε ON[θmax, 2]

Κάλεσε Έσοδα(SE) ! Δ4

Καραμαούνας Πολύκαρπος

για j από 1 μέχρι 12 ! Δ5

SM[j]  0

για i από 1 μέχρι 10

SM[j]  SM[j] + Π[i,j]

ΤέλοςΕπανάληψης

Γράψε M[j], MOM[j]

ΤέλοςΕπανάληψης

min  SM[1] θmin  1 

για i από 2 μέχρι 12

Αν (SM[i] < min) τότε

min  SM[i]

θmin  i

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

Γράψε θmin

…Διαδικασία Έσοδα(SE)... ! Δ5

! φθίνουσα ταξινόμηση και εμφάνιση του SE[10]
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 (Θέμα 3ο)

H κρυπτογράφηση χρησιμοποιείται για την προστασία των μεταδιδομένων πληροφοριών. Ένας απλός αλγόριθμος 

κρυπτογράφησης χρησιμοποιεί την αντιστοίχιση κάθε γράμματος ενός κειμένου σε ένα άλλο γράμμα της αλφαβήτου. 

Για το σκοπό αυτό δίνεται πίνακας ΑΒ[2,24], ο οποίος στην πρώτη γραμμή του περιέχει σε αλφαβητική σειρά τους 

χαρακτήρες από το Α έως και το Ω. Στη δεύτερη γραμμή του βρίσκονται οι ίδιοι χαρακτήρες, αλλά με διαφορετική σειρά. 

Κάθε χαρακτήρας της πρώτης γραμμής κρυπτογραφείται στον αντίστοιχο χαρακτήρα της δεύτερης γραμμής, που 

βρίσκεται στην ίδια στήλη. Επίσης, δίνεται πίνακας ΚΕΙΜ[500], ο οποίος περιέχει αποθηκευμένο με κεφαλαία ελληνικά 

γράμματα το προς κρυπτογράφηση κείμενο. Κάθε χαρακτήρας του κειμένου βρίσκεται σε ένα κελί του πίνακα 

ΚΕΙΜ[500]. Οι λέξεις του κειμένου χωρίζονται με έναν χαρακτήρα κενό (΄ ΄), ενώ στο τέλος του κειμένου μπορεί να 

υπάρχουν χαρακτήρες κενό (΄ ΄), μέχρι να συμπληρωθεί ο πίνακας. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος:

Γ1. Να εμφανίζει το πλήθος των χαρακτήρων κενό (΄ ΄), που υπάρχουν μετά το τέλος του κειμένου στον πίνακα 

ΚΕΙΜ[500]. Αν δεν υπάρχει χαρακτήρας κενό μετά τον τελευταίο χαρακτήρα του μη κρυπτογραφημένου κειμένου, τότε 

να εμφανίζεται το μήνυμα: «Το μήκος του κειμένου είναι 500 χαρακτήρες». Θεωρήστε ότι ο πίνακας ΚΕΙΜ[500] περιέχει 

τουλάχιστον μία λέξη. Μονάδες 5

Γ2. Να κρυπτογραφεί τους χαρακτήρες του πίνακα ΚΕΙΜ[500] στον πίνακα ΚΡΥΠ[500], με βάση τον πίνακα ΑΒ[2,24]. Η 

κρυπτογράφηση να τερματίζεται με το τέλος του κειμένου. Δίνεται ότι κάθε χαρακτήρας κενό, που κρυπτογραφείται με 

το κενό. Μονάδες 7

Γ3. Να εμφανίζει το πλήθος των λέξεων του κειμένου, καθώς και το πλήθος των χαρακτήρων που έχει η μεγαλύτερη 

λέξη του κειμένου στον πίνακα ΚΡΥΠ[500]. Θεωρήστε ότι η μεγαλύτερη λέξη είναι μοναδική. Μονάδες 8

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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πλ  0 ! Γ1

i  500

Όσο (ΚΕΙΜ[i]=”” KAI i>=1) επανάλαβε

πλ  πλ + 1

i  i -1

ΤέλοςΕπ.

Γράψε πλ

Αν (πλ = 0) τότε Γράψε “500”

για i από 1 μέχρι 500-πλ ! Γ2

Αν (KEIM[i]=””) τότε

ΚΡΥΠ[i]  “”

Αλλιώς

! αναζήτηση του KEIM[i] στην 1η 

! γραμμή του ΑΒ[2,24] (πάντα υπάρχει)

κ  1

βρ  Ψευδής

Όσο (βρ = Ψευδής) επανάλαβε

Αν (KEIM[i] = AB[1, κ]) τότε

ΚΡΥΠ[i]  ΑΒ[2,κ]

βρ  Αληθής

Αλλιώς

κ  κ + 1

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπ.

ΤέλοςΑν 

ΤέλοςΕπ.

Καραμαούνας Πολύκαρπος

ΠΛΞ  0 λέξη  0 maxΛ  0 ! Γ3

για i από 1 μέχρι 500-πλ

Αν (KEIM[i]<>””) τότε

λέξη  λέξη + 1

Αν (λέξη = 1) τότε ΠΛΞ  ΠΛΞ + 1

Αλλιώς ! κενό

Αν (λέξη > maxΛ) τότε maxΛ  λέξη

λέξη  0

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπ.

Αν (λέξη > maxΛ) τότε maxΛ  λέξη

Γράψε ΠΛΞ, maxΛ 
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 (Θέμα 4ο)

Εταιρεία που ασχολείται με μετρήσεις τηλεθέασης καταγράφει στοιχεία, ανά ημέρα και για χρονικό 

διάστημα μίας εβδομάδας, τα οποία αφορούν την τηλεθέαση των κεντρικών δελτίων ειδήσεων που 

προβάλλονται από πέντε (5) τηλεοπτικούς σταθμούς. Για τη διευκόλυνση της στατιστικής 

επεξεργασίας των δεδομένων να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο:

Δ1. Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων. Μονάδες 2

Δ2. Για κάθε έναν από τους τηλεοπτικούς σταθμούς να δέχεται το όνομά του και το πλήθος των 

τηλεθεατών που παρακολούθησαν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων κάθε μέρα της εβδομάδας, από 

Δευτέρα έως και Κυριακή. Να μη γίνει έλεγχος εγκυρότητας. Μονάδες 4

Δ3. Να καλεί για κάθε έναν από τους τηλεοπτικούς σταθμούς κατάλληλο υποπρόγραμμα, το οποίο να 

υπολογίζει και να επιστρέφει το μέσο πλήθος τηλεθεατών, που παρακολούθησαν το κεντρικό δελτίο 

ειδήσεών του, τη συγκεκριμένη εβδομάδα. Να αναπτύξετε το κατάλληλο υποπρόγραμμα. Μονάδες 4

Δ4. Να εμφανίζει τα ονόματα των σταθμών για τους οποίους ο μέσος όρος τηλεθέασης του 

Σαββατοκύριακου (2 ημέρες) ήταν τουλάχιστον 10% μεγαλύτερος από το μέσο όρο τηλεθέασης στις 

καθημερινές (Δευτέρα έως και Παρασκευή). Μονάδες 5

Δ5. Να εμφανίζει τα ονόματα των τηλεοπτικών σταθμών, οι οποίοι κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως και 

Κυριακή, παρουσιάζουν συνεχώς, από ημέρα σε ημέρα, αύξηση τηλεθέασης. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι 

σταθμοί, να εμφανίζει το μήνυμα: «Κανένας σταθμός». Μονάδες 5

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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! Δ1, Δ2 …

για i από 1 μέχρι 5 ! Δ3

ΜΟ[i]  Μέσος(T, i)

ΤέλοςΕπ.

για i από 1 μέχρι 5 ! Δ4

s  0

για j από 1 μέχρι 5

s  s + T[i,j]

ΤέλοςΕπανάληψης

μο1  s/5

μο2  (T[i,6]+T[i,7])/2

Αν (μο2 >= 1.1 * μο1) τότε Γράψε O[i]

ΤέλοςΕπανάληψης

Π  0 ! Δ5

για i από 1 μέχρι 5

αυξ  Αληθής

j  1

Όσο (j <= 6 KAI αυξ = Αληθής) επ.

Αν (Ti,j] >= T[i,j+1]) τότε

Αυξ  Ψευδής

Αλλιώς

j  j + 1

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπ.

Αν (αυξ = Αληθής) τότε

Γράψε O[i]

Π  Π + 1

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπ. 

Αν (Π=0) τότε Γράψε “Κανένας”
Καραμαούνας Πολύκαρπος

Συνάρτηση Μέσος(Τ, i):Πραγματική ! Δ3

…

s  0

για j από 1 μέχρι 7

s  s + Τ[i,j]

ΤέλοςΕπ

Mέσος  s/7 

ΤέλοςΣυνάρτησης
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (Θέμα 3ο)

Η χρήση των κινητών τηλεφώνων, των φορητών υπολογιστών, των tablet υπολογιστών από τους νέους αυξάνεται 

ραγδαία. Ένας από τους στόχους των ερευνητών είναι να διερευνήσουν αν υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία των 

ανθρώπων από την αυξημένη έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Για τον σκοπό αυτό γίνονται μετρήσεις του ειδικού 

ρυθμού απορρόφησης (SAR) της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, πάνω στο ανθρώπινο σώμα. Ο δείκτης SAR 

μετράται σε Watt/Kgr και ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας έχει θεσμοθετήσει ότι τα επιτρεπτά όρια για το κεφάλι και 

τον κορμό είναι μέχρι και 2 Watt/Kgr, ενώ για τα άκρα μέχρι και 4 Watt/Kgr. Θέλοντας να προσομοιάσουμε την έρευνα, 

θεωρούμε ότι σε 30 μαθητές έχουν τοποθετηθεί στον καθένα δυο μετρητές του δείκτη SAR, ο ένας στο κεφάλι και ο 

άλλος σε ένα από τα άνω άκρα, οι οποίοι καταγράφουν τις τιμές του αντίστοιχου δείκτη SAR κάθε 6 λεπτά. Να 

αναπτύξετε αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα, ο οποίος:

Γ1. Να διαβάζει τους πίνακες: ΚΩΔ[30], ο οποίος θα περιέχει τους κωδικούς των 30 μαθητών, τον πίνακα ΚΕΦ[30,10], 

του οποίου κάθε γραμμή θα αντιστοιχεί σε έναν μαθητή και θα έχει 10 τιμές που αντιστοιχούν στο SAR της κεφαλής για 

μια ώρα, καθώς και τον πίνακα ΑΚΡ[30,10] που κάθε γραμμή θα αντιστοιχεί σε έναν μαθητή και θα έχει 10 τιμές που 

αντιστοιχούν στο SAR του άκρου για μια ώρα. Μονάδες 2

Γ2. Για κάθε μαθητή να καταχωρεί σε δισδιάστατο πίνακα ΜΟ[30,2] τις μέσες τιμές του SAR για το κεφάλι στην 1η στήλη 

και για το άκρο στη 2η στήλη. Μονάδες 4

Γ3. Να εμφανίζει για κάθε μαθητή τον κωδικό του και ένα από τα μηνύματα, «Χαμηλός SAR», «Κοντά στα όρια», «Εκτός 

ορίων», όταν η μέση τιμή του SAR της κεφαλής, καθώς και η μέση τιμή του SAR ενός εκ των άκρων του κυμαίνονται 

στις παρακάτω περιοχές:

Το μήνυμα που θα εμφανίζεται θα πρέπει να είναι ένα μόνο για κάθε μαθητή και θα εξάγεται από τον συνδυασμό των 

τιμών των μέσων όρων των δυο SAR, όπου βαρύτητα θα έχει ο μέσος όρος, ο οποίος θα βρίσκεται σε μεγαλύτερη 

περιοχή τιμών. Για παράδειγμα, αν ο μέσος όρος SAR του άκρου έχει τιμή 3,8 και της κεφαλής έχει τιμή 1,5 τότε πρέπει 

να εμφανίζεται το μήνυμα «Κοντά στα όρια» και κανένα άλλο. Μονάδες 7

Γ4. Θεωρώντας ότι όλες οι τιμές του πίνακα ΜΟ[30,2] είναι διαφορετικές, να εμφανίζει τις τρεις μεγαλύτερες τιμές για τον 

μέσο όρο SAR της κεφαλής και τους κωδικούς των μαθητών που αντιστοιχούν σε αυτές. Μετά να εμφανίζει τις τρεις 

μεγαλύτερες τιμές για τον μέσο όρο SAR του άκρου και τους κωδικούς των μαθητών που αντιστοιχούν σε αυτές. 
Μονάδες 7

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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Για i από 1 μέχρι 30 

Διάβασε ΚΩΔ[i] 

Για j από 1 μέχρι 10 

Διάβασε ΚΕΦ[i,j], ΑΚΡ[i,j] 

Τέλος_επανάληψης 

Τέλος_επανάληψης

Για i από 1 μέχρι 30 

Αθρ1  0 

Αθρ2  0 

Για j από 1 μέχρι 10 

Αθρ1 Αθρ1+ΚΕΦ[i,j] 

Αθρ2 Αθρ2+ΑΚΡ[i,j] 

Τέλος_επανάληψης 

ΜΟ[i,1] Αθρ1/10 

ΜΟ[i,2] Αθρ2/10 

Τέλος_επανάληψης

Για i από 1 μέχρι 30 

Εμφάνισε ΚΩΔ[i] 

Αν ΜΟ[i,1]>2 Η΄ ΜΟ[i,2]>4 τότε 

Εμφάνισε «Εκτός Ορίων» 

Αλλιώς_αν ΜΟ[i,1]>1,8 Η΄ ΜΟ[i,2]>3,6 τότε 

Εμφάνισε «Κοντά στα Όρια» 

Αλλιώς 

Εμφάνισε «Χαμηλός SAR» 

Τέλος_αν 

Τέλος_Επανάληψης

Καραμαούνας Πολύκαρπος

Για i από 2 μέχρι 30 

Για j από 30 μέχρι i με βήμα -1 

Αν ΜΟ[j-1,1]< ΜΟ[j,1] τότε 

Αντιμετάθεσε ΜΟ[j-1,1], ΜΟ[j,1] 

Αντιμετάθεσε ΜΟ[j-1,2], ΜΟ[j,2] 

Αντιμετάθεσε ΚΩΔ[j-1], ΚΩΔ[j] 

Τέλος_αν 

Τέλος_Επανάληψης 

Τέλος_Επανάληψης 

Εμφάνισε ΚΩΔ[1], ΜΟ[1,1], ΚΩΔ[2], ΜΟ[2,1], ΚΩΔ[3], ΜΟ[3,1]

! το ίδιο για τη 2η στήλη ...
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (Θέμα 4ο)
Σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών Comenius συμμετέχουν μαθητές από δυο χώρες: Ελλάδα (EL) και Ισπανία 

(ES). Οι μαθητές αυτοί καλούνται να απαντήσουν σε μια ερώτηση όπου οι δυνατές απαντήσεις είναι: 1. Πολύ συχνά 2. 

Συχνά 3. Αρκετές φορές 4. Σπάνια 5. Ποτέ Στην πρώτη φάση επεξεργασίας της ερώτησης πρέπει να καταγραφούν οι 

απαντήσεις από κάθε χώρα και να μετρήσουν για κάθε αριθμό απάντησης πόσες φορές υπάρχει, με σκοπό να 

αναφέρουν για κάθε χώρα, ποια απάντηση είχε τα μεγαλύτερα ποσοστά. Για να βοηθήσετε στην επεξεργασία να 

αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Δ1. α. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων. β. Να δημιουργεί δύο πίνακες EL[5] και ES[5] και να καταχωρίζει σε αυτούς την 

τιμή 0 σε όλα τα στοιχεία τους. Μον. 2

Δ2. Για κάθε μαθητή να διαβάζει το όνομα της χώρας του και τον αριθμό της απάντησής του. Οι δυνατές τιμές για τη 

χώρα είναι: EL, ES και για την απάντηση 1,2,3,4,5. Η κάθε απάντηση θα πρέπει να προσμετράται σε έναν από τους δύο 

πίνακες EL[5], ES[5] ανάλογα με τη χώρα και στο αντίστοιχο στοιχείο. Δηλαδή, αν δοθούν για τιμές οι ES και 4, τότε θα 

πρέπει στο 4ο στοιχείο του πίνακα ES[5] να προστεθεί μια ακόμα καταχώριση. (Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας 

τιμών) Μονάδες 5

Δ3. Η προηγούμενη διαδικασία εισαγωγής δεδομένων και καταχώρισης απαντήσεων θα ελέγχεται από την ερώτηση 

«για Διακοπή της εισαγωγής πατήστε Δ ή δ», που θα εμφανίζεται, και ο χρήστης θα πρέπει να δώσει το χαρακτήρα Δ ή 

δ για να σταματήσει την επαναληπτική διαδικασία. Μονάδες 3

Δ4. Στο τέλος για κάθε χώρα να εμφανίζει ποιος αριθμός απάντησης είχε το μεγαλύτερο ποσοστό, καθώς και το 

ποσοστό αυτό. Για την υλοποίηση αυτού του ερωτήματος θα χρησιμοποιήσετε δυο φορές το υποπρόγραμμα MΕΓ_ΠΟΣ 

που θα κατασκευάσετε στο ερώτημα Δ5. Θεωρούμε ότι για κάθε χώρα τα ποσοστά των απαντήσεων είναι διαφορετικά 

μεταξύ τους και δεν υπάρχει περίπτωση ισοβαθμίας. Μονάδες 3

Δ5. Να αναπτύξετε το υποπρόγραμμα ΜΕΓ_ΠΟΣ το οποίο: 1. Να δέχεται έναν πίνακα ακεραίων 5 θέσεων. 2. Να βρίσκει 

το μεγαλύτερο στοιχείο του πίνακα και σε ποια θέση βρίσκεται. 3. Να βρίσκει το ποσοστό που κατέχει το μεγαλύτερο 

στοιχείο σε σχέση με το άθροισμα όλων των στοιχείων του πίνακα. 4. Να επιστρέφει στο κυρίως πρόγραμμα το 

ποσοστό αυτό, καθώς και την θέση στην οποία βρίσκεται. Θεωρήστε ότι όλες οι τιμές των πινάκων είναι διαφορετικές 

και ότι για κάθε χώρα υπάρχει τουλάχιστον μια απάντηση στην ερώτηση. Μονάδες 7 

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: EL[5], ES[5], i, ΑΠ, ΘΕΣΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΠΟΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΕΠ, ΧΩΡΑ 

ΑΡΧΗ 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 

EL[i]  0 

ES[i]  0 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΔΙΑΒΑΣΕ ΧΩΡΑ, ΑΠ 

ΑΝ ΧΩΡΑ= ‘EL’ ΤΟΤΕ 

EL[ΑΠ] EL[ΑΠ]+1 

ΑΛΛΙΩΣ 

ES[ΑΠ] ES[ΑΠ]+1 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΓΡΑΨΕ ‘για Διακοπή της εισαγωγής πατήστε Δ ή δ’ 

ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠ 

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΕΠ= ‘Δ’ Η΄ ΕΠ= ‘δ’ 

ΚΑΛΕΣΕ ΜΕΓ_ΠΟΣ(ΕL, ΠΟΣ, ΘΕΣΗ) 

ΓΡΑΨΕ ‘Ελλάδα’, ΠΟΣ, ΘΕΣΗ 

ΚΑΛΕΣΕ ΜΕΓ_ΠΟΣ(ΕS, ΠΟΣ, ΘΕΣΗ) 

ΓΡΑΨΕ ‘Ισπανία’, ΠΟΣ, ΘΕΣΗ 

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Καραμαούνας Πολύκαρπος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΓ_ΠΟΣ(ΠΙΝ, ΠΟΣ, ΘΕΣΗ) 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΠΙΝ[5], i, ΜΕΓ, ΘΕΣΗ, ΑΘΡ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΠΟΣ 

ΑΡΧΗ 

ΜΕΓ  ΠΙΝ[1] 

ΑΘΡ  ΠΙΝ[1] 

ΘΕΣΗ  1 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 5 

ΑΝ ΠΙΝ[i]>ΜΕΓ ΤΟΤΕ 

ΜΕΓ  ΠΙΝ[i] 

ΘΕΣΗ  i 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΑΘΡ  ΑΘΡ+ ΠΙΝ[i] 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΠΟΣ  ΜΕΓ/ΑΘΡ *100 

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2013 (Θέμα 3ο)

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων μιας περιοχής θέλει να διοργανώσει μια πολιτιστική εκδήλωση. Για το σκοπό αυτό, 

ζητά από κάθε σχολείο της περιοχής να προσφέρει κάποιο χρηματικό ποσό για την πραγματοποίησή της. Κάθε 

σχολείο έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί περισσότερες από μία φορές με το σύλλογο και να τροποποιεί την 

προσφορά του. 

Να αναπτύξετε αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα, ο οποίος: 

Γ1. Να θεωρεί δεδομένο ένα πίνακα Σ[100] που περιέχει τα ονόματα των 100 σχολείων της περιοχής και να δημιουργεί 

πίνακα Π[100] που θα περιέχει τις αντίστοιχες χρηματικές προσφορές από κάθε σχολείο. Αρχικά να τοποθετηθεί σε 

κάθε στοιχείο του πίνακα Π[100] την τιμή -1. Μονάδες 3 

Γ2. α) Να διαβάζει το όνομα ενός σχολείου και να το αναζητά στον πίνακα Σ. (μονάδες 4)  β) Να εμφανίζει το μήνυμα 

«Άγνωστο», όταν το σχολείο δε βρεθεί. Όταν το σχολείο βρεθεί, να σταματά την αναζήτηση, να διαβάζει τη χρηματική 

προσφορά του σχολείου και να την τοποθετεί στην αντίστοιχη θέση του πίνακα Π. (Όταν δοθεί η τιμή 0, σημαίνει ότι το 

σχολείο δεν μπορεί να προσφέρει χρήματα, δηλαδή έδωσε μηδενική προσφορά).Όταν δεν είναι η πρώτη φορά που 

δίνει προσφορά τότε να εμφανίζει το μήνυμα «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και να αντικαθιστά την προηγούμενη 

προσφορά του με τη νέα. (μονάδες 6) 

Γ3. Να επαναλαμβάνει τις ενέργειες που περιγράφονται στο ερώτημα Γ2, μέχρις ότου όλα τα σχολεία να δώσουν 

τουλάχιστον μία προσφορά. Μονάδες 3 

Γ4. Να εμφανίζει: α) το συνολικό χρηματικό ποσό που έχει συγκεντρωθεί, β) το πλήθος των σχολείων που έδωσαν 
μηδενική προσφορά, γ) το πλήθος των τροποποιήσεων που έγιναν στις προσφορές. Μονάδες 4 

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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// Δεδομένα Σ[100] //

για i από 1 μέχρι 100

Π[i]  -1

ΤέλοςΕπ.

Πτροπ  0

ΑρχήΕπανάληψης

Διάβασε σχ

i  1 βρ  Ψευδής

Όσο (i <= 100 KAI βρ = Ψευδής) επ.

Αν (Σ[i] = σχ) τότε

θ  i βρ  Αληθής

Αλλιώς

i  i + 1

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπ.

Αν (βρ = Ψευδής) τότε

Γράψε “Άγνωστο”

λήξη  Ψευδής

Αλλιώς

Διάβασε πρ

Αν (Π[θ] >= 0) τότε

Γράψε “Τροποποίηση”

Πτροπ  Πτροπ + 1

ΤέλοςΑν

i  1 λήξη  Αληθής

Όσο (i <= 100 λήξη = Αληθής) επ.

Αν (Π[i] = -1) τότε

λήξη  Ψευδής

Αλλιώς

i  i + 1

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπ.

ΤέλοςΑν

ΜέχριςΌτου (λήξη = Αληθής)

Καραμαούνας Πολύκαρπος

SΠ  0 Πμηδέν  0

για i από 1 μέχρι 100

SΠ  SΠ + Π[i]

Αν (Π[i] = 0) τότε Πμηδέν  Πμηδέν + 1

ΤέλοςΕπ.

Γράψε SΠ, Πμηδέν, Πτροπ
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2013 (Θέμα 4ο)

Ο Tα δεδομένα (κείμενο, εικόνα, ήχος, κλπ), κατά τη μετάδοσή τους μέσω ενσύρματων ή ασύρματων καναλιών 

επικοινωνίας, αλλοιώνονται λόγω του θορύβου που χαρακτηρίζει κάθε κανάλι. Ο τρόπος προστασίας των δεδομένων 

μετάδοσης είναι ο ακόλουθος: 

Για κάθε bit (ακέραιος με τιμή 0 ή 1), που ο πομπός θέλει να στείλει, μεταδίδει μια λέξη, που αντιστοιχεί σε πίνακα 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ[31] με όλες τις τιμές του ταυτόσημες με το προς μετάδοση bit, δηλαδή, αν πρόκειται να σταλεί το bit 1, τότε 

η λέξη που μεταδίδεται είναι η 11...1 μήκους 31 bits, ενώ αν πρόκειται να σταλεί το bit 0, τότε η λέξη που μεταδίδεται 

είναι η 00...0, μήκους 31 bits. Ο δέκτης λαμβάνει λέξη μήκους 31 bits, τα οποία τοποθετούνται σε πίνακα ΛΗΨΗ[31]. 

Έχουμε «ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΛΗΨΗ», εάν υπάρχει τουλάχιστον ένα στοιχείο του πίνακα ΛΗΨΗ[31] με διαφορετική τιμή από 

αυτήν του αντίστοιχου στοιχείου του πίνακα ΜΕΤΑΔΟΣΗ[31]. Εάν το πλήθος των 1 του πίνακα ΛΗΨΗ[31] είναι 

μεγαλύτερο από το πλήθος των 0, τότε ο δέκτης αποφασίζει ότι ο πομπός έστειλε 1, ενώ σε αντίθετη περίπτωση ο 

δέκτης αποφασίζει ότι ο πομπός έστειλε 0. Σε κάθε περίπτωση, αν περισσότερα από τα μισά των 31 bits της λέξης 

μετάδοσης έχουν αλλοιωθεί, τότε ο δέκτης θα έχει πάρει «ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ». 

Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο να κάνει τα εξής: 

Δ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. Μονάδες 3 

Δ2. Για κάθε τιμή ποιότητας του καναλιού, που χαρακτηρίζεται από ακεραίους από 1 έως και 10, να πραγματοποιούνται 

το πολύ 100.000 διαφορετικές προσπάθειες μετάδοσης-λήψης και διόρθωσης λαθών. Εάν όμως ληφθούν 100 

λανθασμένες αποφάσεις, τότε να διακόπτεται η διαδικασία για τη συγκεκριμένη τιμή ποιότητας του καναλιού.  Μον. 4 

Δ3.Σε κάθε προσπάθεια μετάδοσης-λήψης και διόρθωσης λαθών να πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες: Μον. 9

α. Να διαβάζει (χωρίς έλεγχο εγκυρότητας των τιμών τους) τη μεταδοθείσα λέξη, καθώς και τη ληφθείσα λέξη και να 

ελέγχει, εάν αυτές ταυτίζονται. 

β. Να διορθώνει τη ληφθείσα λέξη στο δέκτη, βάσει της παραπάνω περιγραφής του αλγορίθμου. 

Δ4. α. Να αποθηκεύει, για κάθε τιμή ποιότητας καναλιού, σε πίνακα ΛΑΘΗΑΠΟΦ[10] το ποσοστό των λανθασμένων 

αποφάσεων και σε πίνακα ΛΑΘΗΛΗΨ[10] το ποσοστό των λανθασμένων λήψεων. β. Να εμφανίζει συγκεντρωτικά τα 
ποσοστά των λανθασμένων αποφάσεων και λανθασμένων λήψεων στο δέκτη. Μονάδες 4 

Καραμαούνας Πολύκαρπος
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ΣΠΡ  0

για i από 1 μέχρι 10

ΠΛΑ  0 ΠΡ  0 ΠΛΛ  0

Όσο (ΠΡ < 100000 ΚΑΙ ΠΛΑ < 100) επ.

ΠΡ  ΠΡ + 1

για κ από 1 μέχρι 31

Διάβασε M[i], Λ[i]

ΤέλοςΕπ.

λάθη  0

για κ από 1 μέχρι 31

Αν (Μ[i] <> Λ[i]) τότε λάθη  λάθη + 1

ΤέλοςΕπ.

Αν (λάθη <> 0) τότε

Γράψε “Λάθος λήψη” 

ΠΛΛ  ΠΛΛ + 1

Π1  0

για κ από 1 μέχρι 31

Αν (Π[i] = 1) τότε Π1  Π1 + 1

ΤέλοςΕπ.

Αν (Π1 > 15) τότε

τιμή  1

Αλλιώς

τιμή  0

ΤέλοςΑν

για κ από 1 μέχρι 31

Λ[i]  τιμή

ΤέλοςΕπ.

ΤέλοςΑν

Αν (λάθη > 15) τότε

Γράψε “Λάθος απόφαση”

ΠΛΑ  ΠΛΑ + 1

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπ.

ΛΑ[i]  ΠΛΑ/ΠΡ * 100

ΛΛ[i]  ΠΛΛ/ΠΡ * 100

ΣΠΡ  ΣΠΡ + ΠΡ

ΤέλοςΕπ.
Καραμαούνας Πολύκαρπος

SΛΑ  0 SΛΛ  0

για i από 1 μέχρι 10

SΛΑ  SΛΑ + ΛΑ[i]

SΛΛ  SΛΛ + ΛΛ[i]

ΤέλοςΕπ.

Γράψε SΛΑ/ ΣΠΡ*100, SΛΛ/ ΣΠΡ*100
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥNΙΟΥ 2014 (Θέμα 3ο)

Ένας πελάτης αγοράζει προϊόντα από ένα κατάστημα. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος:

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 3

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

υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των απαιτούμενων για την εξόφληση δόσεων, 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  6

Γ3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τον συνολικό αριθμό των τεμαχίων με τιμή τεμαχίου μεγαλύτερη των 10 ευρώ. Μονάδες 5

Γ4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τον συνολικό αριθμό των τεμαχίων με τη μέγιστη τιμή τεμαχίου. Μονάδες 6
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! ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥNΙΟΥ 2014 (Θέμα 3ο)

max  -1ΠΤ  0 Πmax 0 λογ  0

Διάβασε κωδ

Όσο (κωδ <> 0) επανάλαβε ! Γ1

Διάβασε τεμ, τιμή

Αν (τιμή > 10) τότε ΠΤ  ΠΤ + τεμ ! Γ3

Αν (τιμή > max) τότε ! Γ4

max  τιμή

Πmax  τεμ

ΑλλιώςΑν (τιμή = max) τότε

Πmax  Πmax + τεμ

ΤέλοςΑν

λογ  λογ + τεμ * τιμή

Διάβασε κωδ

ΤέλοςΕπανάληψης

Γράψε ΠΤ, Πmax

Αν (λογ <= 500) τότε ! Γ2

Γράψε ‘Πληρωμή μετρητοίς’

Αλλιώς

μδ  0 δόση  20 S  0

Όσο (S < λογ) επανάλαβε

S  S + δόση

δόση  δόση + 5

μδ  μδ + 1

ΤέλοςΕπανάληψης

Γράψε μδ

ΤέλοςΑν
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥNΙΟΥ 2014 (Θέμα 4ο)

Μια εταιρεία Πληροφορικής καταγράφει, για δέκα ιστότοπους, τον αριθμό των επισκέψεων που δέχεται ο καθένας, κάθε μέρα, για 

τέσσερις εβδομάδες.

Να αναπτύξετε αλγόριθμο, ο οποίος:

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 2

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

τεσσάρων εβδομάδων. Μονάδες. 3

Δ3. Να εμφανίζει τα ονόματα των ιστοτόπων που κάθε μέρα στο διάστημα των τεσσάρων εβδομάδων δέχθηκαν περισσότερες 

από 500 επισκέψεις. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι ιστότοποι, να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. Μονάδες 6

Δ4. Να διαβάζει το όνομα ενός ιστοτόπου. Αν το όνομα αυτό δεν είναι ένα από τα δέκα ονόματα που έχουν δοθεί, να το ξαναζητά, 

μέχρι να δοθεί ένα από αυτά τα ονόματα. Να εμφανίζει τους αριθμούς των εβδομάδων (1-4) κατά τη διάρκεια των οποίων ο 

συνολικός (εβδομαδιαίος) αριθμός επισκέψεων στον ιστότοπο αυτό είχε τη μέγιστη τιμή. Μονάδες 9
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥNΙΟΥ 2014 (Θέμα 4ο)

για i από 1 μέχρι 10 ! Δ1

Διάβασε Ο[i]

για j από 1 μέχρι 28

Διάβασε Ε[i, j]

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης

για i από 1 μέχρι 10 ! Δ2

s  0

για j από 1 μέχρι 28

s  s + Ε[i, j]

ΤέλοςΕπανάληψης

Γράψε Ο[i], s

ΤέλοςΕπανάληψης

π  0 ! Δ3

για i από 1 μέχρι 10

π500  0

για j από 1 μέχρι 28

Αν (Ε[i, j] > 500) τότε Π500  Π500 + 1

ΤέλοςΕπανάληψης

Αν (Π500 = 28) τότε

Γράψε O[i]

Π  Π + 1

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

Αν (Π = 0) τότε Γράψε ‘Κανένας’

ΑρχήΕπανάληψης ! Δ4

Διάβασε ον

! αναζήτηση του ον στον Ο[10] => θ…

ΜέχριςΌτου (βρ = Αληθής)

για i από 1 μέχρι 4

SE[i]  0

ΤέλοςΕπανάληψης

για i από 1 μέχρι 28

εβ  j div 7

Αν (j mod 7 <> 0) τότε εβ  εβ + 1

SE[εβ]  SE[εβ] + Ε[θ, j]

ΤέλοςΕπανάληψης

! max με ισοτιμία στον SE[4]…
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 (Θέμα 3ο)

Δίνεται η εξίσωση Α·x+B·y+Γ·z=Δ. Να αναπτύξετε αλγόριθμο, ο οποίος, θεωρώντας δεδομένες τις τιμές των Α, Β, Γ και Δ:

Γ1. Να εμφανίζει όλες τις λύσεις (τριάδες) της εξίσωσης, εξετάζοντας όλους τους δυνατούς συνδυασμούς ακεραίων τιμών των 

x, y, z, που είναι μεγαλύτερες από -100 και μικρότερες από 100. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες λύσεις, να εμφανίζει κατάλληλο 

μήνυμα.  Μονάδες 8

Εφόσον υπάρχουν τέτοιες λύσεις:

Γ2. Να εμφανίζει την πρώτη λύση (τριάδα) για την οποία το άθροισμα των x, y, z έχει τη μεγαλύτερη τιμή. Μονάδες 4

Γ3. Να εμφανίζει το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης για τις οποίες τα x, y, z είναι θετικοί άρτιοι αριθμοί. Μονάδες 4

Γ4. Να εμφανίζει το ποσοστό των λύσεων της εξίσωσης για τις οποίες ένα μόνο από τα x, y, z είναι ίσο με μηδέν. Μονάδες 4

Π  0 Π3  0 Π4  0 Smax  -99*3-1

για x από -99 μέχρι 99

για y από -99 μέχρι 99

για z από -99 μέχρι 99

Αν (Α*x+B*y+Γ*z = Δ) τότε ! Γ1

Γράψε x, y, z

Π  Π + 1

S  x + y + z

Αν (S > Smax) τότε ! Γ2

xmax  x

ymax  y

zmax  z

Smax  S

ΤέλοςΑν

Αν (x>0 KAI y>0 KAI z>0 KAI ! Γ3

x mod 2 = 0 KAI y mod 2 = 0 KAI z mod 2 = 0) τότε

Π3  Π3 + 1

ΤέλοςΑν

Αν (x=0 KAI y<>0 KAI z<>0 Η ! Γ4

y=0 KAI x<>0 KAI z<>0 Η

z=0 KAI x<>0 KAI y<>0 Η) τότε

Π4  Π4 + 1

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης

Αν (Π <> 0) τότε

Γράψε xmax, ymax, zmax

Γράψε Π3, Π4/Π*100, ‘%’

Αλλιώς

Γράψε ‘Καμία ρίζα’

ΤέλοςΑν
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 (Θέμα 4ο)

Στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, σε κάποιο δήμο της χώρας, χρησιμοποιήθηκαν για την ψηφοφορία 217 αίθουσες (εκλογικά 

τμήματα), σε 34 δημόσια κτήρια (εκλογικά καταστήματα). Τα τμήματα αριθμήθηκαν με τη σειρά, από τό 1 μέχρι το 217, έτσι ώστε 

οι αριθμοί των εκλογικών τμημάτων κάθε καταστήματος να είναι διαδοχικοί: αριθμήθηκαν πρώτα τα τμήματα του πρώτου 

καταστήματος, στη συνέχεια τα τμήματα του δεύτερου καταστήματος κ.ο.κ. Το ψηφοδέλτιο ενός από τους συμμετέχοντες 

συνδυασμούς είχε 65 υποψηφίους. Κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει σημειώνοντας σταυρό δίπλα στο όνομα κάθε υποψηφίου που 

επιλέγει. Να αναπτύξετε αλγόριθμο, ο οποίος:

Δ1. Να διαβάζει:

α. Το πλήθος των εκλογικών τμημάτων για κάθε εκλογικό κατάστημα. Να γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των τιμών που δίνονται, 

ώστε αυτές να είναι θετικές και το άθροισμά τους να είναι ίσο με 217. (μονάδες 4)

β. Τα ονόματα των υποψηφίων του συνδυασμού. (μονάδα 1)

γ. Τον αριθμό των σταυρών που έλαβε καθένας από τους 65 υποψηφίους του συνδυασμού, σε κάθε εκλογικό τμήμα. (μονάδα 1)

Δ2. Να εμφανίζει τον συνολικό αριθμό σταυρών που έλαβε κάθε υποψήφιος.  Μονάδες 2

Δ3. Να εμφανίζει τα ονόματα των υποψηφίων που έλαβαν τους περισσότερους συνολικούς σταυρούς στο δεύτερο εκλογικό 

κατάστημα. Μονάδες 5

Δ4. Να εμφανίζει, σε αλφαβητική σειρά, τα ονόματα των δέκα πρώτων σε σταυρούς υποψηφίων. Σε περίπτωση που υπάρχουν 

υποψήφιοι που έλαβαν τον ίδιο συνολικό αριθμό σταυρών με τον δέκατο, να εμφανίζει και τα δικά τους ονόματα. Μονάδες 7
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 (Θέμα 4ο)

ΑρχήΕπανάληψης ! Δ1

S  0

για i από 1 μέχρι 34

ΑρχήΕπανάληψης

Διάβασε Κ[i]

ΜέχριςΌτου(Κ[i] > 0)

S  S + Κ[i]

ΤέλοςΕπανάληψης

ΜέχριςΌτου(S = 217)

για i από 1 μέχρι 65 

Διάβασε O[i]

ΤέλοςΕπανάληψης

για i από 1 μέχρι 65 

για j από 1 μέχρι 217

Διάβασε Σ[i, j]

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης

για i από 1 μέχρι 65 ! Δ2

s  0

για j από 1 μέχρι 217

s  s + Σ[i, j]

ΤέλοςΕπανάληψης

SΣ[i]  s

Γράψε O[i], SΣ[i]

ΤέλοςΕπανάληψης

για i από 1 μέχρι 65  ! Δ3

A [i] ← 0 

για j από Κ[1] + 1 μέχρι Κ[1] + Κ[2] 

A [i] ← A [i] + Σ[i , j] 

Τέλος_επανάληψης

Τέλος_επανάληψης

max  Α[1] 

για i από 2 μέχρι 65 

Αν (A[i] > max) τότε max  A[i]

ΤέλοςΕπανάληψης

για i από 1 μέχρι 65 

Αν (A[i] = max) τότε

Γράψε Ο[i]

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

! Δ4 ταξινόμηση του SΣ[65] κατά  και // του Ο[65] …

σ10  SΣ[10]

! ταξινόμηση του Ο[65] κατά  και // του SΣ[65] …

για i από 1 μέχρι 65 

Αν SΣ [i] >= σ10 τότε 

Εμφάνισε ON [i] 

Τέλος_αν 

Τέλος_επανάληψης
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥNΙΟΥ 2015 (Θέμα 3ο)

Μία εταιρεία μεταφοράς δεμάτων διαθέτει δύο αποθήκες, Α και Β, στο αεροδρόμιο. Κατά την παραλαβή δεμάτων, κάθε δέμα 

τοποθετείται στην αποθήκη που έχει εκείνη τη στιγμή τον περισσότερο ελεύθερο χώρο. Αν ο ελεύθερος χώρος της αποθήκης Α 

είναι ίσος με τον ελεύθερο χώρο της αποθήκης Β, το δέμα τοποθετείται στην αποθήκη Α. Όταν όμως το δέμα δεν χωρά σε καμία 

από τις δύο αποθήκες, προωθείται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, που βρίσκονται εκτός αεροδρομίου.

Γ1. Να κατασκευάσετε πρόγραμμα που:

α. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. (μονάδες 2)

β. Να διαβάζει τα μεγέθη ελεύθερου χώρου των αποθηκών Α και Β. (μονάδες 2)

γ. Να διαβάζει το μέγεθος κάθε εισερχόμενου δέματος και να εμφανίζει το όνομα της αποθήκης (Α ή Β ) στην οποία θα 

τοποθετηθεί αυτό ή να εμφανίζει το μήνυμα «Προώθηση», όταν το δέμα δεν χωρά σε καμία από τις αποθήκες Α ή Β. Η διαδικασία 

παραλαβής τερματίζεται, όταν εισαχθεί ως μέγεθος δέματος η τιμή 0. (μονάδες 6)

δ. Στη συνέχεια, να καλεί υποπρόγραμμα, το οποί ο να βρίσκει και να εμφανίζει το όνομα της αποθήκης (Α ή Β) στην οποία 

τοποθετήθηκαν τα περισσότερα δέματα, ή το μήνυμα « Ισάριθμα» σε περίπτωση που στις δύο αποθήκες Α και Β τοποθετήθηκαν 

ισάριθμα δέματα, ή το μήνυμα «Καμία αποθήκευση στο αεροδρόμιο», αν κανένα δέμα δεν τοποθετήθηκε σε οποιαδήποτε από τις 

αποθήκες Α ή Β. (μονάδες 2)

Γ2. Να κατασκευάσετε το υποπρόγραμμα που περιγράφεται στο ερώτημα Γ1.δ. Μονάδες 8
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥNΙΟΥ 2015 (Θέμα 3ο)

Διάβασε ΧΑ, ΧΒ ! Γ1

ΔΑ  0 ΔΒ  0

Διάβασε μ

Όσο (μ <> 0) επ.

Αν (ΧΑ >= ΧΒ ΚΑΙ μ <= ΧΑ) τότε

ΧΑ  ΧΑ – μ

ΔΑ  ΔΑ + 1

Γράψε “A”

ΑλλιώςΑν (ΧΒ > ΧΑ ΚΑΙ μ <= ΧΒ) τότε

ΧΒ  ΧΒ – μ

ΔΒ  ΔΒ + 1

Γράψε “Β”

Αλλιως

Γράψε “Προώθηση”

ΤέλοςΑν

Διάβασε μ

ΤέλοςΕπ.

Κάλεσε Υπ(ΔΑ, ΔΒ)

Διαδικασία Υπ(ΔΑ, ΔΒ) ! Γ2 

…

Αν (ΔΑ = 0 ΚΑΙ ΔΒ = 0) τότε

Γράψε “Καμία αποθήκευση…”

ΑλλιώςΑν (ΔΑ > ΔΒ) τότε

Γράψε “A”

ΑλλιώςΑν (ΔB > ΔA) τότε

Γράψε “B”

Αλλιώς

Γράψε “Ισοβαθμία”

ΤέλοςΑν
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥNΙΟΥ 2015 (Θέμα 4ο)

Ένας διαγωνισμός τραγουδιού διεξάγεται σε δύο φάσεις.

Στην πρώτη φάση γίνεται ακρόαση των 45 τραγουδιών που διαγωνίζονται και κάθε μέλος της επταμελούς κριτικής επιτροπής 

βαθμολογεί το κάθε τραγούδι με βαθμό από 1 έως 10.

Στη δεύτερη φάση προκρίνεται κάθε τραγούδι που συγκέντρωσε συνολική βαθμολογία μεγαλύτερη του 50 και το οποίο όλοι οι 

κριτές έχουν βαθμολογήσει τουλάχιστον με 5.

Να γραφεί αλγόριθμος, ο οποίος:

Δ1. Για κάθε τραγούδι να διαβάζει τον τίτλο του και τον βαθμό που έδωσε κάθε κριτής. Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας. 

Μονάδες 3

Δ2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τη συνολική βαθμολογία του κάθε τραγουδιού, η οποία προκύπτει ως το άθροισμα των 

βαθμών όλων των κριτών. Μονάδες 2

Δ3. Να βρίσκει και να εμφανίζει τους τίτλους των τραγουδιών που προκρίνονται στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού. Αν κανένα 

τραγούδι δεν προκρίνεται στη δεύτερη φάση, να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. Μονάδες 6

Δ4. Να βρίσκει και να εμφανίζει το πλήθος των κριτών που έδωσαν τον μέγιστο βαθμό τους σε ένα μόνο τραγούδι. Μονάδες 9
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥNΙΟΥ 2015 (Θέμα 4ο)

για i από 1 μέχρι 45 ! Δ1

Διάβασε Τ[i]

για j από 1 μέχρι 7

Διάβασε Β[i.j]

ΤέλοςΕπ.

ΤέλοςΕπ.

για i από 1 μέχρι 45 ! Δ2

SB[i]  0

για j από 1 μέχρι 7

SB[i]  SB[i] + Β[i.j]

ΤέλοςΕπ.

Γράψε Τ[i], SB[i]

ΤέλοςΕπ.

ΠΤ  0 ! Δ3

για i από 1 μέχρι 45 

π5  0

για j από 1 μέχρι 7

Αν (Β[i.j] >= 5) τότε π5  π5 + 1

ΤέλοςΕπ.

Αν (SB[i] > 50 ΚΑΙ π5 = 7) τότε

Γράψε Τ[i]

ΠΤ  ΠΤ + 1

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπ.

Αν (ΠΤ = 0) Γράψε “Κανένα”

ΠΚ  0 ! Δ4

για j από 1 μέχρι 7

max  B[1,j]

για i από 2 μέχρι 45

Αν (Β[i.j] > max) τότε max  Β[i.j]

ΤέλοςΕπ.

π  0

για i από 1 μέχρι 45

Αν (Β[i.j] = max) τότε π  π + 1

ΤέλοςΕπ.

Αν (π=1) τότε ΠΚ  ΠΚ + 1

ΤέλοςΕπ.

Γράψε ΠΚ
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥNΙΟΥ 2015 - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ (Θέμα 3ο)

Σύμφωνα με το διεθνές σύστημα ονοματολογίας της IUPAC, το όνομα ενός άκυκλου υδρογονάνθρακα CxHy με ευθύγραμμη

ανθρακική αλυσίδα αποτελείται από τρία συνθετικά. Το πρώτο συνθετικό (σ1) καθορίζεται από τον αριθμό x των ατόμων άνθρακα,

ως εξής: Όταν x=1, η τιμή του σ1 είναι μεθ· όταν x=2, η τιμή του σ1 είναι αιθ· όταν x=3, η τιμή του σ1 είναι προπ· όταν x=4, η τιμή

του σ1 είναι βουτ· όταν x=5, η τιμή του σ1 είναι πεντ· όταν x=6, η τιμή του σ1 είναι εξ κ.ο.κ. Το δεύτερο συνθετικό (σ2) εξαρτάται

από τον αριθμό x των ατόμων του άνθρακα και από τον αριθμό y των ατόμων υδρογόνου και η τιμή του είναι σ2=άν ή σ2=έν ή

σ2=ίν ή σ2=αδιέν, σύμφωνα με τις συνθήκες που φαίνονται στον Πίνακα:

Το τρίτο συνθετικό (σ3) είναι σε κάθε περίπτωση η κατάληξη ιο. Όπως φαίνεται στον Πίνακα ΙΙ, όταν x≥3, η τιμή του σ2 είναι ίν ή 

αδιέν. Ο τρόπος καθορισμού του ορθού ονόματος της ένωσης στην περίπτωση αυτή δεν μας ενδιαφέρει στο πλαίσιο της 

άσκησης. Για παράδειγμα, όταν x=3 και y=8, η ένωση είναι το προπ-άν-ιο, ενώ αν x=3 και y=4, η ένωση είναι το προπ-ίν-ιο ή το 

προπ-αδιέν-ιο. Να κατασκευάσετε αλγόριθμο ο οποίος: 

Γ1. Να ζητάει τον αριθμό ατόμων άνθρακα της χημικής ένωσης, κάνοντας έλεγχο εγκυρότητας ώστε αυτός να είναι θετικός. 

Μονάδες 2 

Γ2. Να ζητάει τον αριθμό ατόμων υδρογόνου της χημικής ένωσης, κάνοντας έλεγχο εγκυρότητας ώστε να ικανοποιείται 

τουλάχιστον μία από τις συνθήκες του Πίνακα ΙΙ. Μονάδες 6 

Γ3. Να εκχωρεί στις μεταβλητές σ1: το πρώτο συνθετικό του ονόματος της χημικής ένωσης. Θεωρείστε ότι δίνεται πίνακας Π, σε 

διαδοχικές θέσεις του οποίου βρίσκονται ήδη καταχωρισμένα τα λεκτικά που αντιστοιχούν στον αριθμό των ατόμων του άνθρακα 

(μονάδες 2) και σ3: την κατάληξη του ονόματος της χημικής ένωσης (μονάδες 2). 

Γ4. Να υπολογίζει το σ2 και να εμφανίζει το όνομα (ή τα ονόματα) της χημικής ένωσης, εμφανίζοντας τα τρία συνθετικά, το ένα 

δίπλα στο άλλο, χωρισμένα με το χαρακτήρα «–». Μονάδες 8
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ΑρχήΕπανάληψης

Διάβασε x

ΜέχριςΌτου (x > 0)

ΑρχήΕπανάληψης

Διάβασε y

ΜέχριςΌτου (x >= 3 KAI y = 2*x-2) H

(x >= 2 KAI (y = 2*x H y = 2*x-2)) H

(y = 2*x+2)

σ1  Π[x]

σ3  “ιο”

Αν (x >= 3 KAI y = 2*x-2) τότε

Γράψε σ1, “ - αδιεν - ”, σ3

ΤέλοςΑν

Αν (x >= 2) τότε

Αν (y = 2*x) τότε Γράψε σ1, “ - εν - ”, σ3

Αν (y = 2*x-2) τότε Γράψε σ1, “ - ιν - ”, σ3

ΤέλοςΑν

Αν (y = 2*x+2) τότε

Γράψε σ1, “ - αν - ”, σ3

ΤέλοςΑν
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥNΙΟΥ 2015 - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ (Θέμα 4ο)

Μια πολυκατοικία έχει 5 ορόφους, με 8 διαμερίσματα (Δ1, Δ2, …,Δ8) σε κάθε όροφο. Τα διαμερίσματα Δ1 όλων των ορόφων

έχουν το ίδιο εμβαδό (Ε1), τα διαμερίσματα Δ2 όλων των ορόφων έχουν το ίδιο εμβαδό (Ε2) κ.ο.κ. Το ποσό των κοινοχρήστων της

πολυκατοικίας κατανέμεται στους 5 ορόφους, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του κάθε ορόφου, όπως φαίνεται στον Πίνακα:

Το ποσό των κοινοχρήστων του κάθε ορόφου κατανέμεται στα διαμερίσματα του ορόφου αυτού, ανάλογα με το εμβαδό του 

καθενός διαμερίσματος. Να γράψετε πρόγραμμα, το οποίο: 

Δ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. Μονάδες 2 

Δ2. Να ζητάει: α. Το συνολικό ποσό κοινοχρήστων της πολυκατοικίας (μονάδα 1). β. Τα εμβαδά Ε1, Ε2, … Ε8. (μονάδα 1). 

Δ3. Να υπολογίζει το ποσό των κοινοχρήστων που αναλογεί σε κάθε όροφο της πολυκατοικίας. Μονάδες 4 

Δ4. Να υπολογίζει το ποσό των κοινοχρήστων που αναλογεί σε κάθε διαμέρισμα της πολυκατοικίας. Μονάδες 7 

Δ5. Να αναζητά και να εμφανίζει τον αριθμό ορόφου (1-5) και τον αριθμό διαμερίσματος (1-8) ενός διαμερίσματος στο οποίο 

αναλογεί ποσό κοινοχρήστων μεγαλύτερο του μέσου όρου όλης της πολυκατοικίας. Η αναζήτηση να ξεκινά από τον 1ο όροφο και 

για κάθε όροφο να ξεκινά από το διαμέρισμα Δ8. Η αναζήτηση να τερματίζεται μόλις βρεθεί ένα τέτοιο διαμέρισμα. Μονάδες 5
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥNΙΟΥ 2015 - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ (Θέμα 4ο)

Διάβασε ΠΚ ! ποσό κοινοχρήστων

ΕΜΟΡ  0 ! εμβαδό ορόφου

για j από 1 μέχρι 8

Διάβασε ΕΜ[j]

ΕΜΟΡ  ΕΜΟΡ + ΕΜ[j]

ΤέλοςΕπανάληψης

Π[1]  5 Π[2]  15 Π[3]  20

Π[4]  25 Π[5]  35

για i από 1 μέχρι 5

κορ  Π[i]/100*ΠΚ ! κοινόχρηστα ορόφου

για j από 1 μέχρι 8

Κ[i,j]  EM[j]*κορ/ΕΜΟΡ

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης

ΜΟ  ΠΚ  /40

βρ  Ψευδής

i  1

Όσο (i <= 5 KAI βρ = Ψευδής) επ.

j  8

Όσο (j >= 1 KAI βρ = Ψευδής) επ.

Αν (K[i,j] > MO) τότε

Γράψε “όροφος ”, i, “ διαμέρισμα ”, j

βρ  Αληθής

ΤέλοςΑν

j  j -1

ΤέλοςΕπανάληψης

i  i + 1

ΤέλοςΕπανάληψης
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ΟΕΦΕ 2016 (Θέμα 3ο)

Σε αρκετές περιοχές της χώρας µας θα συναντήσουµε αιολικά πάρκα, τα οποία αποτελούνται από συστοιχίες ανεµογεννητριών σε

βέλτιστη διάταξη για την καλύτερη εκµετάλλευση του αιολικού δυναµικού της περιοχής. Η εταιρεία ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε. που έχει επιδείξει

σηµαντική δραστηριότητα στον τοµέα της ενέργειας, σκοπεύει να επενδύσει σε µια περιοχή της Εύβοιας εγκαθιστώντας αιολικά

πάρκα και ανέθεσε σε εσάς την δηµιουργία ενός προγράµµατος που έχει ως στόχο την οικονοµοτεχνική ανάλυση της επένδυσης

καθώς και την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων. Γνωρίζοντας ότι κάθε ΜWh παραγόµενης ενέργειας πωλείται 2,4€, να

γραφτεί πρόγραµµα σε ΓΛΩΣΣΑ που θα κάνει τα ακόλουθα:

Γ1. Για κάθε αιολικό πάρκο

i) Να ζητά από το χρήστη το όνοµα της τοποθεσίας που θα εγκατασταθεί.

ii) Για κάθε ανεµογεννήτρια που θα εγκατασταθεί στο πάρκο, να ζητά την προβλεπόµενη µηνιαία παραγωγή της σε ΜWh

ελέγχοντας ότι δεν θα ξεπερνά τις 20ΜWh και ότι θα είναι θετικός αριθµός. Σε περίπτωση λανθασµένης τιµής να εµφανίζεται το

µήνυµα “Λάθος παραγωγή” και να ξαναζητά τη προβλεπόµενη µηνιαία παραγωγή. Η εγκατάσταση των ανεµογεννητριών θα

σταµατά όταν δοθεί το 0 σαν προβλεπόµενη µηνιαία παραγωγή.

iii) Η εισαγωγή νέων αιολικών πάρκων θα σταµατά όταν δοθεί ως όνοµα τοποθεσίας η φράση “ΛΗΞΗ”. (Μονάδες 5)

Γ2. Να βρίσκει και να εµφανίζει την τοποθεσία του αιολικού πάρκου µε τις λιγότερες εγκατεστηµένες ανεµογεννήτριες καθώς και

εκείνη µε τη µεγαλύτερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. (Μονάδες 5)

Γ3. Να βρίσκει και να εµφανίζει τα συνολικά έσοδα της εταιρείας. (Μονάδες 4)

Γ4. Να βρίσκει και να εµφανίζει το σύνολο των πάρκων που εγκατέστησε η εταιρεία. (Μονάδες 1)

Γ5. Να υπολογίζει και να εµφανίζει το ποσοστό εγκατεστηµένης ενέργειας του 6ου κατά σειρά αιολικού πάρκου, εάν αυτό υπάρχει,

στο σύνολο της εγκατεστηµένης ενέργειας όλων των περιοχών. (Μονάδες 5)
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SΠΑΡ  0 ΠΠΑΡ  0 SΠΑΡ6  0 maxSμπαρ  0

Διάβασε ον

Όσο (ον <> “ΛΗΞΗ”) επανάλαβε

ΠΠΑΡ  ΠΠΑΡ + 1

Διάβασε μπαρ

Όσο (μπαρ<0 Η μπαρ>20) επανάλαβε

Γράψε “Λάθος παραγωγή”

Διάβασε μπαρ

ΤέλοςΕπανάληψης

παν  0 Sμπαρ  0

Όσο (μπαρ <> 0) επανάλαβε

παν  παν + 1

Sμπαρ  Sμπαρ + μπαρ

Όσο (μπαρ<0 Η μπαρ>20) επανάλαβε

Γράψε “Λάθος παραγωγή”

Διάβασε μπαρ

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης

SΠΑΡ  SΠΑΡ + Sμπαρ

Αν (ΠΠΑΡ = 6) τότε SΠΑΡ6  SΠΑΡ6 + Sμπαρ

Αν (ΠΠΑΡ = 1) τότε 

minαν  παν

ονminαν  ον

Αλλιώς

Αν (παν < minαν) τότε

minαν  παν

ονminαν  ον

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΑν

Αν (Sμπαρ > maxSμπαρ) τότε

maxSμπαρ  Sμπαρ

ονmaxπαρ  ον

ΤέλοςΑν

Διάβασε ον

ΤέλοςΕπανάληψης

Αν (ΠΠΑΡ <> 0) τότε

SΕΣ  SΠΑΡ * 2.4

Γράψε ονminαν, ονmaxπαρ, SΕΣ, ΠΠΑΡ

Αν (ΠΠΑΡ >= 6) τότε

Γράψε SΠΑΡ6 / SΠΑΡ * 100

Αλλιώς 

Γράψε “Δεν υπάρχει 6ο πάρκο”

ΤέλοςΑν

Αλλιώς

Γράψε “Κανένα πάρκο”

ΤέλοςΑν
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ΟΕΦΕ 2016 (Θέμα 4ο)

Ένα παιχνίδι µε χαρτιά παίζεται µε 3 παίκτες ως εξής:

• Ο ένας κάνει τη «µάνα»(δηλαδή µοιράζει τα φύλλα στους άλλους δύο).

• Στην αρχή του παιχνιδιού, ο παίκτης που κάνει τη µάνα, έχει όλα τα φύλλα της τράπουλας εκτός από τις φιγούρες τοποθετηµένα σε µια

στοίβα µπροστά του (40 φύλλα).

• Οι άλλοι δύο παίκτες στην αρχή δεν έχουν κανένα φύλλο.

• Η µάνα αρχίζει και µοιράζει τα φύλλα της βγάζοντας από τη στοίβα της το πάνω φύλλο και δίνοντας το κάθε φορά σε άλλο παίκτη (εναλλάξ).

Δηλαδή δίνει το πρώτο φύλλο στον πρώτο παίκτη, το δεύτερο στον δεύτερο παίκτη κ.ο.κ.

• Μετά από το µοίρασµα της τράπουλας ξεκινάει το παιχνίδι στο οποίο κάθε παίκτης ανοίγει το πάνω φύλλο της τράπουλας του και το

συγκρίνει µε του αντιπάλου του.

Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι οι εξής:

i) Αν ο ένας από τους δύο παίκτες έχει άσσο –που αντιστοιχεί στον αριθµό 1- κερδίζει οποιοδήποτε διαφορετικό φύλλο και να έχει ο

αντίπαλος και παίρνει έναν πόντο.

ii) Αν οι δύο παίκτες έχουν διαφορετικό φύλλο και κανένας δεν έχει άσσο, κερδίζει ο παίκτης µε το µεγαλύτερο αριθµητικά φύλλο και παίρνει

ένα πόντο.

iii) Στην περίπτωση που και οι δύο παίκτες έχουν το ίδια φύλλο έχουµε ισοπαλία και παίρνουν και οι δύο από έναν πόντο.

iv) Ο γύρος τελειώνει όταν αδειάσουν οι στοίβες και των δύο παικτών με νικητή τον παίκτη µε τους περισσότερους πόντους.

v) Νικητής του παιχνιδιού είναι αυτός που θα κερδίσει τρεις συνεχόµενους γύρους.

Να γραφτεί πρόγραµµα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Δ1. Να διαβάζει τα ονόµατα των δύο παικτών. Έπειτα να διαβάζει 40 αριθµούς τους οποίους να ωθεί στον πίνακα ΜΑΝΑ[40] που θα υλοποιεί

τη στοίβα της µάνας και τη µεταβλητή top, χρησιµοποιώντας την διαδικασία ΩΘΗΣΕ που θα οριστεί παρακάτω. Μον.2

Δ2. Να αρχικοποιεί τη στοίβα κάθε παίκτη βγάζοντας ένα φύλλο από τη στοίβα της µάνας χρησιµοποιώντας την Διαδικασία ΑΠΩΘΗΣΕ που

ορίζεται παρακάτω και να το τοποθετεί στην στοίβα του αντίστοιχου παίκτη χρησιµοποιώντας τη Διαδικασία ΏΘΗΣΕ που θα οριστεί

παρακάτω. Η στοίβα του πρώτου παίκτη υλοποιείται µε τον πίνακα ΠΡΩΤΟΣ[40] και τη µεταβλητή top1 ενώ η στοίβα του δεύτερου

υλοποιείται µε τον πίνακα ΔΕΥΤΕΡΟΣ[40] και τη µεταβλητή top2. (Μονάδες 3)

Δ3. Σε κάθε τράβηγµα φύλλου θα απωθεί ταυτόχρονα από τις στοίβες των δύο παικτών, χρησιµοποιώντας τη Διαδικασία ΑΠΩΘΗΣΕ, τα δύο

«πάνω» φύλλα και θα τα συγκρίνει. Ο παίκτης που έχει το καλύτερο φύλλο σύµφωνα µε του κανόνες του παιχνιδιού παίρνει ένα πόντο.Μον.2

Δ4. Στο τέλος κάθε γύρου θα εµφανίζει το νικητή του γύρου αν υπάρχει ή σε περίπτωση ισοπαλίας θα εµφανίζει το µήνυµα «ΙΣΟΠΑΛΙΑ» Στο

τέλος του παιχνιδιού θα εµφανίζει το νικητή του παιχνιδιού. (Μονάδες 3)

Δ5. Να γράψετε τη Διαδικασία ΘΗΣΕ η οποία δέχεται µια στοίβα, έναν αριθµό που δείχνει το πάνω στοιχείο και ένα στοιχείο. Η διαδικασία

ωθεί το στοιχείο στη στοίβα και επιστρέφει την νέα στοίβα. Σε περίπτωση υπερχείλισης να εµφανίζει το µήνυµα “Γεµάτη στοίβα”. (Μονάδες 5)

Δ6. Να γράψετε τη Διαδικασία ΑΠ ΘΗΣΕ η οποία δέχεται µια στοίβα 40 θέσεων, έναν αριθµό που δείχνει το πάνω στοιχείο της στοίβας και

επιστρέφει το στοιχείο που θα απωθήσει. Σε περίπτωση υποχείλισης θα εµφανίζει το µήνυµα “Άδεια στοίβα”. (Μονάδες 5)
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Διάβασε ον1, ον2 

σερι1  0 σερί2  0

ΑρχήΕπανάληψης

top  0  ! γέμισμα μάνας

για i από 1 μέχρι 40

Διάβασε x

Κάλεσε ΩΘΗΣΕ(ΜΑΝΑ, top, x)

ΤέλοςΕπανάληψης

top1  0 top2  0  ! μοίρασμα

για i από 1 μέχρι 20

Κάλεσε ΑΠΩΘΗΣΕ(ΜΑΝΑ, top, x)

Κάλεσε ΩΘΗΣΕ(ΠΡΩΤΟΣ, top1, x)

Κάλεσε ΑΠΩΘΗΣΕ(ΜΑΝΑ, top, x)

Κάλεσε ΩΘΗΣΕ(ΔΕΥΤΕΡΟΣ, top2, x)

ΤέλοςΕπανάληψης

π1  0 π2  0 ! αναμέτρηση

για i από 1 μέχρι 20

Κάλεσε ΑΠΩΘΗΣΕ(ΠΡΩΤΟΣ, top1, x1)

Κάλεσε ΑΠΩΘΗΣΕ(ΔΕΥΤΕΡΟΣ, top2, x2)

Αν (x1 = x2) τότε

π1  π1 + 1

π2  π2 +1

ΑλλιώςΑν (x1 = 1) τότε

π1  π1 + 1

ΑλλιώςΑν (x2 = 1) τότε

π2  π2 + 1

ΑλλιώςΑν (x1 > x2) τότε

π1  π1 + 1

Αλλιώς

π2  π2 + 1

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης  

Αν (π1 > π2) τότε

σερι1  σερι1 + 1

σερι2  0

Γράψε ον1

ΑλλιώςΑν (π2 > π1) τότε

σερι2  σερι2 + 1

σερι1  0

Γράψε ον2

Αλλιώς

σερι1  0

σερι2  0

Γράψε “ισοπαλία”

ΤέλοςΑν

ΜέχριςΌτου (σερι1 = 3 Η σερι2 = 3)

Αν (σερι1 = 3) τότε

Γράψε ον1

Αλλιώς 

Γράψε ον2

ΤέλοςΑν

Διαδικασία ΩΘΗΣΕ(Σ, top, x)

Aν (top < 40) τότε

top  top + 1

Σ[top]  x

Αλλιώς

Γράψε “Γεμάτη στοίβα”

ΤέλοςΑν

Διαδικασία ΑΠΩΘΗΣΕ(Σ, top, x)

Aν (top > 0) τότε

x  Σ[top]

top  top - 1

Αλλιώς

Γράψε “Άδεια στοίβα”

ΤέλοςΑν
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2016 - ΘΕΜΑ Γ - (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

Γ1. Μία εταιρεία πληροφορικής προσφέρει υπολογιστές σε τιμές οι οποίες μειώνονται ανάλογα με την ποσότητα της 

παραγγελίας, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Γ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. Μονάδες 2

Γ2. Να διαβάζει τον αριθμό υπολογιστών που έχει προς πώληση (απόθεμα), ελέγχοντας ότι δίνεται θετικός αριθμός Μονάδες 2

Γ3. Για κάθε παραγγελία, να διαβάζει την απαιτούμενη ποσότητα και, εφόσον το απόθεμα επαρκεί για την κάλυψη της 

ποσότητας να εκτελεί

την παραγγελία με την ποσότητα που ζητήθηκε. Αν το απόθεμα δεν επαρκεί, διατίθεται στον πελάτη το διαθέσιμο απόθεμα. Η 

εισαγωγή παραγγελιών τερματίζεται, όταν εξαντληθεί το απόθεμα. Μονάδες 6

Για κάθε παραγγελία να εμφανίζει:

Γ4. το κόστος της παραγγελίας Μονάδες 4

Γ5. το επιπλέον ποσό που θα κόστιζε η παραγγελία, εάν ο υπολογισμός γινόταν κλιμακωτά με τις τιμές που φαίνονται στον 

πίνακα. Μονάδες 6
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ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠΟΘ

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΑΠΟΘ > 0

ΟΣΟ ΑΠΟΘ > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΑΡ

ΑΝ ΠΑΡ > ΑΠΟΘ ΤΟΤΕ

ΠΑΡ  ΑΠΟΘ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΑΠΟΘ  ΑΠΟΘ– ΠΑΡ

ΑΝ ΠΑΡ <= 50 ΤΟΤΕ

Κ  580 * ΠΑΡ

ΚΛΙΜ_Κ  580*ΠΑΡ

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΠΑΡ <= 100 ΤΟΤΕ

Κ  520 * ΠΑΡ

ΚΛΙΜ_Κ  580*50 + (ΠΑΡ – 50) * 520

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΠΑΡ <= 200 ΤΟΤΕ

Κ  470 * ΠΑΡ

ΚΛΙΜ_Κ  580*50 + 50* 520 + (ΠΑΡ – 100) * 470

ΑΛΛΙΩΣ

Κ  440 * ΠΑΡ

ΚΛΙΜ_Κ  580*50 + 50* 520 + 100 * 470 + (ΠΑΡ – 200) *440

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΓΡΑΨΕ Κ

ΓΡΑΨΕ ‘Επιπλέον ποσό:’, ΚΛΙΜ_Κ – Κ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
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Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Ίντερνετ) σε 150.000 μαθητές και διατηρεί τα στοιχεία τους,

καθώς και στατιστικά στοιχεία, σχετικά με την πρόσβασή τους στο Διαδίκτυο. Να κατασκευάσετε πρόγραμμα το οποίο:

Δ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. Μονάδες 2

Δ2. Για κάθε μαθητή να διαβάζει:

α) τον αλφαριθμητικό κωδικό του και να τον καταχωρίζει σε μονοδιάστατο πίνακα με όνομα ΚΩΔ

β) το φύλο του, «Α» αν είναι αγόρι και «Κ» αν είναι κορίτσι, και να το καταχωρίζει σε μονοδιάστατο πίνακα με όνομα Φ

γ) τον συνολικό χρόνο πρόσβασής του στο Διαδίκτυο ανά μήνα, για ένα έτος, και να τον καταχωρίζει σε δισδιάστατο πίνακα

ΧΡ. Μονάδες 3

Δ3. Να υπολογίζει και να καταχωρίζει σε πίνακα ΣΧ το συνολικό ετήσιο χρόνο πρόσβασης κάθε μαθητή. Μονάδες 3

Δ4. Να εμφανίζει τον κωδικό του αγοριού με το μεγαλύτερο συνολικό χρόνο πρόσβασης και, στη συνέχεια, τον κωδικό του

κοριτσιού με το μεγαλύτερο συνολικό χρόνο πρόσβασης, καλώντας τη συνάρτηση ΘΕΣΗ_ΜΑΧ, που περιγράφεται στο

ερώτημα Δ5, μία φορά για τα αγόρια και μία για τα κορίτσια. Μονάδες 4

Δ5. Να αναπτύξετε συνάρτηση ΘΕΣΗ_ΜΑΧ η οποία: Μονάδες 8

α) να δέχεται ως παραμέτρους: τον πίνακα του φύλου, τον πίνακα του συνολικού ετήσιου χρόνου πρόσβασης των μαθητών

και τον χαρακτήρα «Α» ή «Κ» που αντιστοιχεί στο φύλο (μονάδες 2)

β) να βρίσκει τη θέση της μέγιστης τιμής του ετήσιου χρόνου πρόσβασης αγοριών ή κοριτσιών, ανάλογα με την τιμή «Α» ή

«Κ» του φύλου (μονάδες 4)

γ) να επιστρέφει τη θέση της μέγιστης τιμής (μονάδες 2)

(Σημείωση: Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας. Να θεωρήσετε ότι όλες οι εισαγωγές γίνονται σωστά και όλες οι συνολικές

τιμές χρόνου πρόσβασης είναι μοναδικές).
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για i από 1 μέχρι 150000

Διάβασε ΚΩΔ[i], Φ[i]

ΣΧ[i]  0

για j από 1 μέχρι 12

Διάβασε ΧΡ[i,j]

ΣΧ[i]  ΣΧ[i] + ΧΡ[i,j] 

τέλοςΕπανάληψης

τέλοςΕπανάληψης

Γράψε ΚΩΔ[ΘΕΣΗ_ΜΑΧ(Φ, ΣΧ, “A”)]

Γράψε ΚΩΔ[ΘΕΣΗ_ΜΑΧ(Φ, ΣΧ, “K”)]

…

Συνάρτηση ΘΕΣΗ_ΜΑΧ(Φ, ΣΧ, φ): Ακέραια

max  -1

για i από 1 μέχρι 150000

Αν (Φ[i] = φ ΚΑΙ ΣΧ[i] > max) τότε

max  ΣΧ[i]

θmax  i

ΤέλοςΑν

τέλοςΕπανάληψης

ΘΕΣΗ_ΜΑΧ  θmax
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Ένας μαθητής αγόρασε έναν εξωτερικό δίσκο χωρητικότητας 1000 GB, προκειμένου να αποθηκεύσει σε αυτόν ψηφιακά

αρχεία. Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο:

Γ1. α. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. (μονάδες 2)

β. Για κάθε ψηφιακό αρχείο που θέλει να αποθηκεύσει ο μαθητής στον εξωτερικό δίσκο, να διαβάζει το όνομά του και το

μέγεθός του (σε GB) και να ελέγχει, αν επαρκεί η διαθέσιμη χωρητικότητα του εξωτερικού δίσκου. Εφόσον επαρκεί, να

εμφανίζει το μήνυμα «Επιτρεπτή αποθήκευση» και να υπολογίζει τη νέα διαθέσιμη χωρητικότητα του εξωτερικού δίσκου. Να

τερματίζει τον έλεγχο της αποθήκευσης ψηφιακών αρχείων στον εξωτερικό δίσκο, όταν το μέγεθος του αρχείου που θέλει να

αποθηκεύσει ο μαθητής είναι μεγαλύτερο από τη διαθέσιμη χωρητικότητα του εξωτερικού δίσκου. (μονάδες 6) Μονάδες 8

Γ2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό του αριθμού των αρχείων που αποθηκεύτηκαν και έχουν μέγεθος μεγαλύτερο

των 10 GB. Μονάδες 4

Γ3. Να βρίσκει και να εμφανίζει τα ονόματα των δύο μικρότερων σε μέγεθος αρχείων που αποθηκεύτηκαν στον εξωτερικό

δίσκο. Μονάδες 8

Να θεωρήσετε ότι:

α) θα αποθηκευτούν τουλάχιστον δύο αρχεία στον εξωτερικό δίσκο,

β) τα μεγέθη όλων των αρχείων που αποθηκεύονται, είναι διαφορετικά μεταξύ τους.
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ΕΧ  1000

min1  1001 ονmin1  “”

min2  1001 ονmin2  “”

π  0 π1  0

Διάβασε μ, ον

Όσο (μ <= ΕΧ) επανάλαβε

π  π + 1

Γράψε “επιτρεπτή αποθήκευση”

ΕΧ  ΕΧ – μ

Αν (μ > 10) τότε π1  π1 + 1

Αν (μ < min1) τότε

min2  min1

ονmin2  ονmin1

min1  μ

ονmin1  ον

ΑλλιώςΑν (μ < min2) τότε

min2  m

ονmin2  ον

ΤέλοςΑν

Διάβασε μ, ον

ΤέλοςΕπανάληψης

Γράψε π1/π*100, ονmin1, ονmin2
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Μια περιβαλλοντική οργάνωση έχει εκπαιδεύσει δέκα (10) εθελοντές οι οποίοι θα ενημερώσουν το κοινό σε θέματα που 

αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο:

Δ1. α. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. (μονάδα 1)

β. Για κάθε εθελοντή, να διαβάζει το όνομά του και τον αριθμό των ατόμων που ενημέρωσε κάθε μήνα, στη διάρκεια του 

προηγούμενου έτους (δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας). (μονάδες 2) Μονάδες 3

Δ2. Για κάθε μήνα, να εμφανίζει το συνολικό αριθμό ατόμων που ενημέρωσαν οι δέκα (10) εθελοντές. Ο υπολογισμός του 

συνολικού αριθμού ατόμων, που ενημέρωσαν κάθε μήνα, να γίνει με κλήση κατάλληλης συνάρτησης. Μονάδες 3

Δ3. Να εμφανίζει τα ονόματα των τριών εθελοντών που ενημέρωσαν τα περισσότερα άτομα, κατά τη διάρκεια του 

προηγούμενου έτους. Να θεωρήσετε ότι κάθε εθελοντής ενημέρωσε διαφορετικό συνολικό αριθμό ατόμων κατά τη διάρκεια 

του έτους. Μονάδες 9

Δ4. Να κατασκευάσετε τη συνάρτηση του ερωτήματος Δ2. Μονάδες 5

Να θεωρήσετε ότι κάθε άτομο ενημερώνεται μόνο από ένα εθελοντή.
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για i από 1 μέχρι 10

Διάβασε Ο[i]

για j από 1 μέχρι 12

Διάβασε Α[i,j]

τέλοςΕπανάληψης

τέλοςΕπανάληψης

για j από 1 μέχρι 12

Γράψε ΣΥΝ(Α,j)

τέλοςΕπανάληψης

για i από 1 μέχρι 10

ΣΕ[i]  0

για j από 1 μέχρι 12

ΣΕ[i]  ΣΕ[i] + Α[i,j]

τέλοςΕπανάληψης

τέλοςΕπανάληψης

! φθίνουσα ταξινόμηση στον ΣΕ[10] και // στον Ο[10]

! εμφάνιση των 3 πρώτων στοιχείων του Ο[10]

Συνάρτηση ΣΥΝ(Α, j): Ακέραια

s  0

για i από 1 μέχρι 10

s  s + Α[i,j]

τέλοςΕπανάληψης

ΣΥΝ  s
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Στο πλαίσιο μιας μελέτης, ένας φιλόλογος θέλει να ελέγξει τη χρήση ενός δείγματος εκατό (100) ναυτικών λέξεων σε

σύγχρονα νεοελληνικά κείμενα.

Γ1. Να κατασκευάσετε υποπρόγραμμα, με όνομα ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, το οποίο να δέχεται

• ένα μονοδιάστατο πίνακα χαρακτήρων Π[100],

• μια ακέραια μεταβλητή Ν,

• μια αλφαριθμητική μεταβλητή Χ

και να επιστρέφει

• μια λογική μεταβλητή ΒΡΕΘΗΚΕ και

• μια ακέραια μεταβλητή ΘΕΣΗ.

Το υποπρόγραμμα να αναζητά μια λέξη, την τιμή της μεταβλητής Χ στις θέσεις 1 έως Ν του πίνακα Π. Αν βρεθεί η λέξη, το

υποπρόγραμμα να επιστρέφει την τιμή ΑΛΗΘΗΣ και τη θέση που βρέθηκε. Αν δεν βρεθεί, να επιστρέφει την τιμή ΨΕΥΔΗΣ

και την τιμή 0. Μονάδες 5

Στη συνέχεια να κατασκευάσετε κύριο πρόγραμμα το οποίο:

Γ2. Να ζητά 100 ναυτικές λέξεις και να τις καταχωρίζει σε πίνακα ΛΕΞΕΙΣ[100]. Κάθε λέξη που δίνεται να τη δέχεται, μόνο

εφόσον ελέγξει ότι δεν έχει ήδη καταχωριστεί στον πίνακα. Ο έλεγχος να γίνεται με τη χρήση του υποπρογράμματος

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. Μονάδες 5

Γ3. Να ζητά, με τη σειρά, τις λέξεις ενός νεοελληνικού κειμένου. Η εισαγωγή να τερματίζεται όταν δοθεί ως λέξη η ακολουθία

χαρακτήρων «ΤΕΛΟΣ_ΚΕΙΜΕΝΟΥ». Μονάδες 2

Γ4. Να εμφανίζει τις σπανιότερες ναυτικές λέξεις του δείγματος που υπάρχουν στο νεοελληνικό κείμενο, δηλαδή τις λέξεις με

τη μικρότερη συχνότητα εμφάνισης, χρησιμοποιώντας κατάλληλα το υποπρόγραμμα ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. Μονάδες 8
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Γ1. Διαδικασία Αναζήτηση(Π, Ν, x, βρ, θέση)

! Σειριακή αναζήτηση του x στον Π[100] από κελί 1 – Ν

ΔΛ  0

για i από 1 μέχρι 100

ΑρχήΕπανάληψης

Διάβασε x

Κάλεσε Αναζήτηση(ΛΕΞΕΙΣ, ΔΛ, x, βρ, θέση)

ΜέχριςΌτου (βρ = Ψευδής)

ΔΛ  ΔΛ + 1

ΛΕΞΕΙΣ[ΔΛ]  x

ΤέλοςΕπανάληψης

για i από 1 μέχρι 100

ΠΣ[i]  0

ΤέλοςΕπανάληψης

μ  100

Διάβασε λέξη

Όσο (λέξη <> “ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ”) επανάλαβε

Κάλεσε Αναζήτηση(ΛΕΞΕΙΣ, μ, λέξη, βρ, θέση)  

Αν (βρ = Αληθής) τότε ΠΣ[θέση]  ΠΣ[θέση] + 1

Διάβασε λέξη

ΤέλοςΕπανάληψης

! εύρεση min στον ΠΣ[100] και εμφάνιση των λέξεων (με ισοτιμία)
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Στον αρχαιολογικό χώρο της Πύλου διασώθηκαν θραύσματα κεραμικών πινακίδων στα οποία είχαν καταγραφεί σε γραμμές

βασικά αγαθά με τις ποσότητες τους, τα οποία είχε συλλέξει η πόλη κατά τη διάρκεια καλλιεργητικών περιόδων. Σε κάθε

θραύσμα, αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία (όνομα αγαθού, περίοδος, ποσότητα) για ένα ή περισσότερα αγαθά. Βρέθηκαν

στοιχεία για δεκαπέντε (15) βασικά αγαθά και πέντε (5) καλλιεργητικές περιόδους. Όλα τα αγαθά υπάρχουν και στις πέντε

περιόδους. Σε κάθε γραμμή οι πρώτοι δέκα χαρακτήρες αντιστοιχούν στο όνομα του αγαθού, ο ενδέκατος στην

καλλιεργητική περίοδο και ο δωδέκατος στην ποσότητα που συλλέχτηκε. Οι πέντε καλλιεργητικές περίοδοι αναπαρίστανται

από τους χαρακτήρες Α, Β, Γ, Δ και Ε. Η ποσότητα που συλλέχτηκε αναπαρίσταται από τους χαρακτήρες Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ και

Ο. Έχει βρεθεί ότι η ποσότητα που αντιστοιχεί σε αυτούς είναι: Ι = 10, Κ = 50, Λ = 100, Μ = 500, Ν = 1.000, Ξ = 5.000 και Ο

= 10.000. Συνολικά τα στοιχεία των θραυσμάτων μπορούν να αναπαρασταθούν με ένα δισδιάστατο πίνακα Π[75,12]. Κάθε

γραμμή του πίνακα περιέχει τα στοιχεία των αγαθών (όνομα αγαθού, καλλιεργητική περίοδος, ποσότητα). Κάθε στοιχείο του

πίνακα περιέχει ένα μόνο χαρακτήρα. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Δ1. α. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. (μονάδα 1)

β. Να εισάγει σε πίνακα χαρακτήρων Π[75,12] τα στοιχεία των αγαθών που βρέθηκαν στα θραύσματα των πινακίδων.

(μονάδες 2)

Δ2. Να ταξινομεί κατά αύξουσα σειρά τον πίνακα Π, με βάση την καλλιεργητική περίοδο, και, για την ίδια καλλιεργητική

περίοδο, να ταξινομεί τα αγαθά, με βάση τον πρώτο χαρακτήρα κάθε αγαθού. (Θεωρήστε ότι ο πρώτος χαρακτήρας κάθε

αγαθού είναι μοναδικός). Μονάδες 6

Δ3. α. Να δημιουργεί έναν πίνακα ακεραίων Α[75]. Κάθε στοιχείο του πίνακα Α αντιστοιχεί σε μια γραμμή του ταξινομημένου

πίνακα Π και περιέχει την αντίστοιχη ποσότητα του αγαθού που συλλέχτηκε. Η μετατροπή της ποσότητας από χαρακτήρα σε

αριθμό να γίνει με βάση την αντιστοιχία που δόθηκε παραπάνω. (μονάδες 2)

β. Να βρίσκει και να εμφανίζει για κάθε αγαθό το πρώτο γράμμα

του ονόματός του και την καλλιεργητική του περίοδο με τη

μέγιστη ποσότητα που συλλέχτηκε. (Θεωρήστε ότι η μέγιστη

ποσότητα κάθε αγαθού είναι μοναδική). (μονάδες 4)

Δ4. Να δημιουργεί έναν πίνακα ακεραίων Σ[15]. Κάθε στοιχείο

του πίνακα Σ αντιστοιχεί σε ένα αγαθό (όπως αυτό εμφανίζεται

στις δεκαπέντε πρώτες σειρές του πίνακα Π) και περιέχει την

συνολική ποσότητα του αγαθού που συλλέχτηκε στις πέντε

καλλιεργητικές περιόδους. Μονάδες 5
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2016 - ΘΕΜΑ Δ - (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

Δ1. ! εισαγωγή τιμών στον Π[75, 12]

για i από 2 μέχρι 75 ! Δ2

για j από 75 μέχρι i μεβήμα -1

Αν (Π[j-i, 11] > Π[j, 11] H (Π[j-i, 11] = Π[j, 11] KAI Π[j-i, 1] > Π[j, 1])) τότε

για k από 1 μέχρι 12 

Αντιμετάθεσε(Π[j-i, k, Π[j, k])

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης

για i από 1 μέχρι 75 ! Δ3

Αν (Π[i,12] = “I”) τότε

Α[i]  10

…

Αλλιώς

Α[i]  10000

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

για αγαθό από 1 μέχρι 15

max  0

για i από αγαθό μέχρι 75 μεβήμα 15

Αν (Α[i] > max) τότε

max  A[i]

θmax  i

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

Γράψε Π[αγαθό, 1], Π[θmax, 11]

ΤέλοςΕπανάληψης

για x από 1 μέχρι 15 ! Δ4

Σ[x]  0

για i από x μέχρι 75 μεβήμα 15

Σ[x]  Σ[x] + A[i]

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης



104Καραμαούνας Πολύκαρπος

ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2016 - ΘΕΜΑ Γ - (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

Ένα ξενοδοχείο χρεώνει την ενοικίαση των δωματίων του ανάλογα με τον αριθμό των ημερών ενοικίασης και την τουριστική 

περίοδο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Γ1. Nα περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. Μονάδες 2

Γ2. Για καθεμιά από τις 500 κρατήσεις του ξενοδοχείου κατά το προηγούμενο έτος:

α. Να διαβάζει τον αριθμό των ημερών ενοικίασης καθώς και την τουριστική περίοδο που έγινε η κράτηση, εξασφαλίζοντας ότι

η επιτρεπτή τιμή για την τουριστική περίοδο είναι ΧΑΜΗΛΗ ή ΥΨΗΛΗ. (μονάδες 3)

β. Να καλεί υποπρόγραμμα με είσοδο τον αριθμό των ημερών ενοικίασης και την τουριστική περίοδο, το οποίο να υπολογίζει,

με βάση τον προηγούμενο πίνακα, τη χρέωση της κράτησης. O υπολογισμός της χρέωσης δεν γίνεται κλιμακωτά. (μονάδες 2)

γ. Να εμφανίζει τη χρέωση της κράτησης. (μονάδα 1)

Γ3. Nα υπολογίζει και να εμφανίζει τη συνολική χρέωση των κρατήσεων του ξενοδοχείου για καθεμιά τουριστική περίοδο του

προηγούμενου έτους. Μονάδες 4

Γ4. Nα κατασκευάσετε το υποπρόγραμμα του ερωτήματος Γ2.β. Μονάδες 8
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2016 - ΘΕΜΑ Γ - (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

SX1  0 SX2  0

για i από 1 μέχρι 500 

Διάβασε ημ

ΑρχήΕπανάληψης

Διάβασε περ

ΜέχριςΌτου (περ=“Χαμηλή” Η περ=”Υψηλή”)

χρ  Χρέωση(ημ, περ)

Γράψε χρ

Αν (περ = “Χαμηλή”) τότε

SX1  SX1 + χρ

Αλλιώς

SX2  SX2 + χρ

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

Γράψε SX1, SX2

Συνάρτηση Χρέωση(ημ, περ): Ακέραια

Αν (ημ <= 3) τότε

Αν (περ = “Χαμηλή”) τότε

χρ  40*ημ

Αλλιώς

χρ  70*ημ

ΤέλοςΑν

ΑλλιώςΑν (ημ <= 7) τότε

Αν (περ = “Χαμηλή”) τότε

χρ  30*ημ

Αλλιώς

χρ  55*ημ

ΤέλοςΑν

Αλλιώς

Αν (περ = “Χαμηλή”) τότε

χρ  25*ημ

Αλλιώς

χρ  50*ημ

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΑν

Χρέωση  χρ

ΤέλοςΣυνάρτησης
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2016 - ΘΕΜΑ Δ - (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

Μια εταιρεία έχει δύο υποκαταστήματα, ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη. Σε κάθε υποκατάστημα εργάζονται 10

πωλητές. Να αναπτύξετε αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα, ο οποίος:

Δ1. Για καθέναν από τους 20 πωλητές της εταιρείας, να διαβάζει το όνομά του και τον κωδικό του και να τα καταχωρίζει σε

κατάλληλο δισδιάστατο πίνακα, έτσι ώστε στις πρώτες 10 γραμμές του πίνακα να υπάρχουν τα στοιχεία των πωλητών του

υποκαταστήματος της Αθήνας και στις επόμενες 10 τα στοιχεία των πωλητών της Θεσσαλονίκης. Να θεωρήσετε ότι όλα τα

ονόματα και όλοι οι κωδικοί είναι διαφορετικοί μεταξύ τους. Μονάδες 2

Δ2. Για κάθε παραγγελία της εταιρείας στη διάρκεια του προηγούμενου έτους, να διαβάζει τον κωδικό του πωλητή. Αν ο

κωδικός ανήκει σε πωλητή της εταιρείας, να διαβάζει το ποσό της αντίστοιχης παραγγελίας που πήρε ο πωλητής (δεν

απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας) ή, διαφορετικά, να εμφανίζει το μήνυμα «Άγνωστος κωδικός». Η επαναληπτική διαδικασία να

τερματίζεται όταν δοθεί, ως κωδικός πωλητή, η τιμή ΤΕΛΟΣ. Μονάδες 8

Δ3. Να υπολογίζει τις συνολικές πωλήσεις κάθε πωλητή στη διάρκεια του προηγούμενου έτους και να τις εμφανίζει μαζί με το

όνομά του. Να θεωρήσετε ότι κάθε πωλητής πήρε παραπάνω από μία παραγγελία στη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Μονάδες 4

Δ4. Για κάθε υποκατάστημα να βρίσκει και να εμφανίζει τα ονόματα των τριών πωλητών με τις μεγαλύτερες συνολικές

πωλήσεις στη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Να θεωρήσετε ότι οι συνολικές πωλήσεις όλων των πωλητών είναι

διαφορετικές μεταξύ τους. Μονάδες 6



107Καραμαούνας Πολύκαρπος

ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2016 - ΘΕΜΑ Δ - (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

για i από 1 μέχρι 20 ! Δ1

Διάβασε Σ[i,1], Σ[i,2]

ΤέλοςΕπανάληψης

για i από 1 μέχρι 20 ! Δ2 + Δ3

Π[i]  0

ΤέλοςΕπανάληψης

Διάβασε κωδ

Όσο (κωδ <> “ΤΕΛΟΣ”) επανάλαβε

βρ  Ψευδής

i  1

Όσο (i <= 20 ΚΑΙ βρ = Ψευδής) επανάλαβε

Αν (Σ[i,2] = κωδ) τότε

βρ  Αληθής

θ  i

Αλλιώς

i  i + 1

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

Aν (βρ = Αληθής) τότε

Διάβασε ποσό

Π[θ]  Π[θ] + ποσό

Αλλιώς

Γράψε “άγνωστος”

ΤέλοςΑν

Διάβασε κωδ

ΤέλοςΕπανάληψης

για i από 1 μέχρι 20 

Γράψε Σ[i,1], Π[i]

ΤέλοςΕπανάληψης

για x από 1 μέχρι 2 ! Δ4

για i από 2+(x-1)*10 μέχρι 10*x

για j από 10*x μέχρι i μεβήμα -1

Αν (Π[j-i] < Π[j]) τότε

Αντιμετάθεσε(Π[j-i] , Π[j])

Αντιμετάθεσε(Σ[j-i,1] , Σ[j,1])

Αντιμετάθεσε(Σ[j-i,2] , Σ[j,2])

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης

Γράψε “Αθήνα:”

για i από 1 μέχρι 3

Γράψε Σ[i,1]

ΤέλοςΕπανάληψης

Γράψε “Θεσσαλονίκη:”

για i από 11 μέχρι 13

Γράψε Σ[i,1]

ΤέλοςΕπανάληψης
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ΟΕΦΕ 2017 – ΘΕΜΑ Γ

Σε ένα τηλεοπτικό παιχνίδι µε τον τίτλο «ΕΠΙΖΩΝ», διαγωνίζονται δύο οµάδες µε 10 παίκτες η καθεµία. Η πρώτη οµάδα έχει το όνοµα 

«Celebrities» και η άλλη το όνοµα «Fighters». Οι οµάδες αυτές διαγωνίζονται σε ένα παιχνίδι ταχύτητας και δεξιοτεχνίας το οποίο παίζεται 

σε διαδοχικούς γύρους. Σε κάθε γύρο συµµετέχει ένας παίκτης από κάθε οµάδα. Νικήτρια ανακηρύσσεται η οµάδα που θα συµπληρώσει

πρώτη δέκα νίκες. Να γράψετε πρόγραµµα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Γ1. Να εκχωρεί στη µεταβλητή OMΑ∆Α1 τη τιµή «Celebrities» και στη µεταβλητή OMΑ∆Α2 την τιµή «Fighters». Μονάδες 1

Γ2. Να δέχεται από το πληκτρολόγιο και να αποθηκεύει στον δισδιάστατο πίνακα ΠΑΙΚΤΕΣ [10,2] τα ονόµατα των παικτών. Θεωρείστε ότι 

στην πρώτη στήλη αποθηκεύονται τα ονόµατα των «Celebrities» και στην δεύτερη στήλη τα ονόµατα των «Fighters». Μονάδες 1

Γ3. Για κάθε γύρο του παιχνιδιού: α. Να διαβάζει το όνοµα του παίκτη που κέρδισε το γύρο και καλεί, δυο φορές, το υποπρόγραµµα 

Ανήκει_Στην_Οµάδα, το οποίο περιγράφεται στο ερώτηµα Γ6. Την πρώτη φορά για να ελέγξει αν ο παίκτης ανήκει στους «Celebrities» και 

την δεύτερη φορά για να ελέγξει αν ο παίκτης ανήκει στους «Fighters». Μονάδες 2 β. Η παραπάνω διαδικασία εισαγωγής δεδοµένων θα 

σταµατάει όταν κάποια οµάδα συµπληρώσει πρώτη δέκα νίκες Μονάδες 3

Γ4. Να εµφανίζει ποια οµάδα κέρδισε το έπαθλο και το µήνυµα «∆ύσκολη νίκη» αν η διαφορά είναι µέχρι και δύο νίκες, «Καθαρή νίκη» αν 

η διαφορά είναι από 3 µέχρι και 5 νίκες και «Άνετη επικράτηση» αν η διαφορά είναι από 6 νίκες και πάνω. Μονάδες 3

Γ5. Να εµφανίζει τις περισσότερες συνεχόµενες νίκες, που έκαναν σε διαδοχικούς γύρους, οι «Fighters», αν αυτές είναι τουλάχιστον δυο. 

∆ιαφορετικά να εµφανίζει το µήνυµα οι «Οι Fighters δεν έκαναν συνεχόµενες νίκες». Μονάδες 3

Γ6. Να κατασκευάσετε το υποπρόγραµµα Ανήκει_Στην_Οµάδα που να δέχεται ως παραµέτρους ένα δισδιάστατο πίνακα χαρακτήρων 10 

γραµµών και 2 στηλών (τα ονόµατα των παικτών), µια µεταβλητή χαρακτήρων (το όνοµα ενός παίκτη) και έναν ακέραιο (τον αριθµό µιας

στήλης) και να επιστρέφει την τιµή ΑΛΗΘΗΣ αν υπάρχει το όνοµα του παίκτη στην αντίστοιχη στήλη ή την τιµή ΨΕΥ∆ΗΣ στην αντίθετη 

περίπτωση. Μονάδες 7

Παρατήρηση: Υπάρχει περίπτωση, το όνοµα του παίκτη που νίκησε τον γύρο, να δοθεί λανθασµένα. Σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει 

να επηρεάζονται ούτε οι νίκες των οµάδων ούτε οι συνεχόµενες νίκες των Fighters.
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ΟΕΦΕ 2017 – ΘΕΜΑ Γ

ΟΜΑ∆Α1 <-- 'Celebrities' ! Γ1

ΟΜΑ∆Α2 <-- 'Fighters'

ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 2 ! Γ2

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10

∆ΙΑΒΑΣΕ ΠΑΙΚΤΕΣ[i, j]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Νίκες_1 <-- 0

Νίκες_2 <-- 0

Συνεχόµενες_Fighters <-- 0 ! Γ5

max <-- 0

ΟΣΟ Νίκες_1<10 KAI Νίκες_2<10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ! Γ3

∆ΙΑΒΑΣΕ Όνοµα

Ανήκει_Στους_Celebrities <--

Ανήκει_Στην_Οµάδα(ΠΑΙΚΤΕΣ, Όνοµα, 1)

Ανήκει_Στους_Fighters <-- Ανήκει_Στην_Οµάδα(ΠΑΙΚΤΕΣ, 

Όνοµα, 2)

ΑΝ Ανήκει_Στους_Celebrities ΤΟΤΕ

Νίκες_1 <-- Νίκες_1 + 1

Συνεχόµενες_Fighters <-- 0

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Ανήκει_Στους_Fighters ΤΟΤΕ

Νίκες_2 <-- Νίκες_2 + 1

Συνεχόµενες_Fighters <-- Συνεχόµενες_Fighters + 1

AN Συνεχόµενες_Fighters > max ΤΟΤΕ

max <-- Συνεχόµενες_Fighters

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΝ Νίκες_1 > Νίκες_2 ΤΟΤΕ ! Γ4

ΓΡΑΨΕ “Νίκησαν οι “, ΟΜΑ∆Α1

ΑΛΛΙΩΣ

ΓΡΑΨΕ “Νίκησαν οι “, ΟΜΑ∆Α2

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

∆ιαφορά <-- Α_Τ(Νίκες_1 - Νίκες_2)

ΑΝ ∆ιαφορά <= 2 ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ “∆ύσκολη νίκη”

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ∆ιαφορά <= 5 ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ “Καθαρή νίκη”

ΑΛΛΙΩΣ

ΓΡΑΨΕ “Άνετη επικράτηση”

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΑΝ max>=2 TOTE

ΓΡΑΨΕ “Οι περισσότερες συνεχόµενες νίκες που έκαναν οι Fighters 

είναι:” , max

ΑΛΛΙΩΣ

ΓΡΑΨΕ “Οι Fighters δεν έκαναν συνεχόµενες νίκες”

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Ανήκει_Στην_Οµάδα(ΠΑΙΚΤΕΣ, Όνοµα, j): ΛΟΓΙΚΗ ... ! Γ6
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ΟΕΦΕ 2017 – ΘΕΜΑ Δ

Στο Final Four του πανευρωπαϊκού πρωταθλήµατος µπάσκετ συµµετέχουν 4 οµάδες οι οποίες έχουν από 12 παίκτες στη διάθεση τους. Οι 4 οµάδες 

χωρίζονται σε δυο ζευγάρια και το κάθε ζευγάρι αγωνίζεται σε έναν ηµιτελικό. Οι νικήτριες οµάδες κάθε ηµιτελικού αγωνίζονται στον τελικό και η νικήτρια 

οµάδα του τελικού ανακηρύσσεται "Πρωταθλήτρια Ευρώπης". Η διοργανώτρια αρχή διατηρεί τον πίνακα ΟΜ[4] µε τα ονόµατα των τεσσάρων οµάδων, 

και τον πίνακα Π[48] µε τα ονόµατα των παικτών κάθε οµάδας. Οι παίκτες που ανήκουν στην ίδια οµάδα βρίσκονται σε συνεχόµενες θέσεις στον πίνακα 

Π ως εξής: στις θέσεις 1 έως 12 οι παίκτες της οµάδας που βρίσκεται στη 1η  θέση του πίνακα ΟΜ, στις θέσεις 13 έως 24 οι παίκτες της οµάδας που 

βρίσκεται στη 2η θέση του πίνακα ΟΜ κ.ο.κ. Επίσης διατηρεί τον πίνακα ΠΟΝ[48,8] µε τους πόντους που πέτυχε κάθε παίκτης σε κάθε µια περίοδο του 

κάθε αγώνα. Ένας αγώνας µπάσκετ αποτελείται από 4 περιόδους (οι στήλες 1 έως 4 αφορούν τον 1ο  αγώνα που έδωσε η κάθε οµάδα και οι στήλες 5 

έως 8 το 2ο  αγώνα). Αν ένας παίκτης δεν αγωνιστεί σε κάποια περίοδο τότε στον πίνακα ΠΟΝ τοποθετείται η τιµή -1. Να γράψετε πρόγραµµα σε 

ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο για το Final Four 2017 που πραγµατοποιείται στην Κωνσταντινούπολη να:

Δ1. α. ∆ιαβάζει τα ονόµατα των 4 οµάδων και τα καταχωρεί στον πίνακα ΟΜ[4]. β. ∆ιαβάζει τα ονόµατα των 48 παικτών και τα καταχωρεί στον πίνακα 

Π[48]. γ. ∆ιαβάζει τους πόντους που πέτυχε κάθε παίκτης σε κάθε περίοδο, και τους καταχωρεί στον πίνακα ΠΟΝ[48,8], ελέγχοντας να είναι θετικός 

αριθµός ή το µηδέν (αν δεν πέτυχε κανέναν πόντο) ή το -1 αν δεν αγωνίστηκε στην συγκεκριµένη περίοδο. Μονάδες 3

Δ2. Να υπολογίζει και να καταχωρεί σε έναν πίνακα ΣΠ[48] τους πόντους που πέτυχε κάθε παίκτης σε όλη τη διάρκεια του Final Four. Μονάδες 3

∆3. Να εµφανίζει, για κάθε οµάδα, το όνοµα του παίκτη που έβαλε τους περισσότερους πόντους. Θεωρείστε ότι µόνο ένας παίκτης από κάθε οµάδα 

πέτυχε τους περισσότερους πόντους. Μονάδες 4

Δ4. Να εµφανίζει το πλήθος των παικτών που δεν έπαιξαν σε κανένα παιχνίδι. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι παίκτες να εµφανίζει το µήνυµα « Όλοι οι 

παίκτες αγωνίστηκαν.». Μονάδες 4

Δ5. Αν γνωρίζετε ότι στον 1ο ηµιτελικό παίζει η ΟΜ[1] µε την ΟΜ[2] και στον 2ο ηµιτελικό παίζει η ΟΜ[3] µε την ΟΜ[4], να υπολογίζει τους πόντους κάθε 

οµάδας στα ηµιτελικά (τέσσερις πρώτες περίοδοι) και να εµφανίζει τις δύο οµάδες που κέρδισαν στους ηµιτελικούς οι οποίες θα παίξουν στον τελικό. 

Έπειτα να υπολογίζει τους πόντους κάθε µιας από τις δύο οµάδες στον τελικό (τέσσερις επόµενες περίοδοι) και να εµφανίζει την Πρωταθλήτρια 

Ευρώπης 2017. Μονάδες 6

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε παιχνίδι ολοκληρώθηκε µετά από 4 περιόδους και δεν υπήρξε περίπτωση ισοπαλίας σε κάποιο παιχνίδι. Νικήτρια σε κάποιο αγώνα 

ανακηρύσσεται η οµάδα εκείνη που οι παίκτες της πέτυχαν συνολικά τους περισσότερους πόντους.
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! Δ1 ...

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 48 ! Δ2

ΣΠ[i] <-- 0

ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8

ΑΝ ΠΟΝ[i, j] <> -1 ΤΟΤΕ

ΣΠ[i] <-- ΣΠ[i] + ΠΟΝ[i, j]

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4 ! Δ3

! max και θmax του ΣΠ από 12*i-11 έως i-12

max <-- -1

ΓΙΑ κ ΑΠΟ 12*i-11 ΜΕΧΡΙ i-12

Αν (ΣΠ[κ] > max) τότε

max <-- ΣΠ[κ]

θmax <-- κ

ΤέλοςΑν

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Γράψε ΟΜ[i], Π[θmax]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

πλ<--0 ! Δ4

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 48

ΠΔΕ <-- 0 ! πλήθος δεν έπαιξε

ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8

Αν (ΠΟΝ[i, j] = -1) τότε

ΠΔΕ <-- ΠΔΕ + 1

ΤέλοςΑν

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Αν (ΠΔΕ = 8) τότε

πλ <-- πλ + 1

ΤέλοςΑν

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΝ πλ=0 ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ “Όλοι οι παίκτες αγωνίστηκαν.”

ΑΛΛΙΩΣ

ΓΡΑΨΕ “Δεν αγωνίστηκαν “,πλ,” παίκτες σε 

κανέναν αγώνα.”

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

για i από 1 μέχρι 4 ! Δ5

SHM[i] <-- 0 ! σύνολα πόντων ημιτελικών

ST[i] <-- 0 ! σύνολα πόντων τελικών

για k από 12*i-11 μέχρι i-12

για j από 1 μέχρι 4

SHM[i] <-- SHM[i] + ΠΟΝ[k, j]

ST[i] <-- ST[i] + ΠΟΝ[k, j+4]

τέλοςΕπανάληψης

τέλοςΕπανάληψης

τέλοςΕπανάληψης

Αν (SHM[1] > SHM[2]) τότε

τ1 <-- 1

Αλλιώς

τ1 <-- 2

ΤέλοςΑν

Αν (SHM[3] > SHM[4]) τότε

τ2 <-- 3

Αλλιώς

τ2 <-- 4

ΤέλοςΑν

Γράψε 'Ζευγάρι τελικού:', ΟΜ[τ1], ΟΜ[τ2]

Αν (ST[τ1] > SΤ[τ2]) τότε

Γράψε 'Πρωταθλήτρια:', ΟΜ[τ1]

Αλλιώς

Γράψε 'Πρωταθλήτρια:', ΟΜ[τ2]

ΤέλοςΑν
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Στο πλαίσιο ενός τοπικού σχολικού πρωταθλήματος βόλεϊ συμμετέχουν 5 σχολεία, αριθμημένα από το 1 έως το 5. Κάθε σχολείο παίζει 

μία φορά με όλα τα υπόλοιπα. Άρα θα πραγματοποιηθούν συνολικά 10 αγώνες. Νικητής ενός αγώνα είναι το σχολείο που έχει κερδίσει 3

σετ. Ο νικητής παίρνει 2 βαθμούς και ο ηττημένος 1 βαθμό. Κάθε αγώνας προσδιορίζεται από τα σχολεία που παίζουν μεταξύ τους και το 

αποτέλεσμα του αγώνα σε σετ. Για παράδειγμα, η σειρά των στοιχείων: 4, 5, 1, 3 σημαίνει ότι το σχολείο 4 έπαιξε με το σχολείο 5 και 

έχασε τον αγώνα με 1 σετ υπέρ και 3 κατά. Αυτό αντίστοιχα σημαίνει ότι το σχολείο 5 κέρδισε τον αγώνα με το σχολείο 4 με 3 σετ υπέρ και 

1 σετ κατά. Τα δεδομένα των αγώνων αποθηκεύονται σε έναν δισδιάστατο πίνακα Α[5,3], όπου κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε ένα σχολείο.

Η τελική μορφή του πίνακα Α θα περιέχει για κάθε σχολείο, στην πρώτη (1η) στήλη τη βαθμολογία του (το άθροισμα των βαθμών του), στη 

δεύτερη (2η) το άθροισμα των σετ υπέρ και στην τρίτη (3η) το άθροισμα των σετ κατά, από όλους τους αγώνες. Να κατασκευάσετε 

πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Γ1. α) Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. (μονάδες 2) β) Να διαβάζει τα ονόματα των 5 σχολείων και να τα καταχωρίζει στον 

πίνακα ΟΝ [5]. Η σειρά των σχολείων καθορίζει την αρίθμησή τους (1 έως 5). (μονάδες 2) γ) Να αρχικοποιεί τον πίνακα Α[5,3]. (μονάδες 

2) Μονάδες 6

Γ2. Να διαβάζει για κάθε αγώνα τη σειρά των 4 στοιχείων που τον προσδιορίζουν και να ενημερώνει τον πίνακα Α και για τα δύο σχολεία 

όπως περιγράφεται παραπάνω. Μονάδες 6

Γ3. Να κατατάσσει τα σχολεία σε φθίνουσα σειρά ανάλογα με τη βαθμολογία τους και σε περίπτωση ισοβαθμίας να προηγείται το σχολείο 

με τα περισσότερα σετ υπέρ. Μονάδες 6

Γ4. Να εμφανίζει τα ονόματα των σχολείων, τη βαθμολογία τους, το άθροισμα των σετ υπέρ και το άθροισμα των σετ κατά, με βάση τη

σειρά κατάταξής τους. Μονάδες 2

Σημείωση: Θεωρείστε ότι δεν υπάρχει περίπτωση δύο σχολεία να έχουν και την ίδια βαθμολογία και τον ίδιο αριθμό σετ υπέρ.
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…

για i από 1 μέχρι 5 ! Γ1

Διάβασε ΟΝ[i]

για j από 1 μέχρι 3

A[i,j]  0

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης

για x από 1 μέχρι 10 ! Γ2

Διάβασε σχ1, σχ2, σετ1, σετ2

Αν (σετ1 > σετ2) τότε

Α[σχ1, 1]  Α[σχ1, 1] + 2

Α[σχ2, 1]  Α[σχ2, 1] + 1

Αλλιώς

Α[σχ1, 1]  Α[σχ1, 1] + 1

Α[σχ2, 1]  Α[σχ2, 1] + 2

ΤέλοςΑν

Α[σχ1, 2]  Α[σχ1, 2] + σετ1

Α[σχ1, 3]  Α[σχ1, 3] + σετ2

Α[σχ2, 2]  Α[σχ2, 2] + σετ2

Α[σχ2, 3]  Α[σχ2, 3] + σετ1

ΤέλοςΕπανάληψης

για i από 2 μέχρι 5 ! Γ3

για j από 5 μέχρι i μεβήμα -1

Αν (A[j-1, 1] < A[j, 1] H (A[j-1, 1] = A[j, 1] 

KAI A[j-1, 2] < A[j, 2])) τότε

Αντιμετάθεσε(ΟΝ[j-1], ON[j])

για k από 1 μέχρι 3

Αντιμετάθεσε(A[j-1, k], A[j, k])

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης

για i από 1 μέχρι 5 ! Γ4

Γράψε ΟΝ[i]

για j από 1 μέχρι 3

Γράψε A[i,j]

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης
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Σε ένα σεμινάριο διάρκειας 6 μηνών, τηρούνται απουσίες ανά μήνα για κάθε συμμετέχοντα. Στο σεμινάριο συμμετέχουν 50 

επιμορφούμενοι και ο καθένας έχει ένα μοναδικό αλφαριθμητικό κωδικό, που αποθηκεύεται στον πίνακα ΚΩΔ[50]. Οι απουσίες κάθε 

συμμετέχοντα ανά μήνα σεμιναρίου αποθηκεύονται σε δισδιάστατο πίνακα απουσιών ΑΠ[50,6]. Η γραμματεία τηρεί το σύνολο των 

απουσιών για τα δύο τρίμηνα του εξαμήνου σε πίνακα ΑΠΤΡ[50,2], όπου η πρώτη στήλη προσδιορίζει το πρώτο τρίμηνο και η δεύτερη το

δεύτερο τρίμηνο

για κάθε συμμετέχοντα. Να κατασκευάσετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ αποτελούμενο από υποπρογράμματα ως εξής:

Δ1. Διαδικασία ΕΙΣ, που διαβάζει τον κωδικό του κάθε επιμορφούμενου, τις απουσίες του ανά μήνα σεμιναρίου και ενημερώνει τον πίνακα 

ΚΩΔ και τον πίνακα ΑΠ κατάλληλα (θεωρείστε ότι τα δεδομένα εισάγονται σωστά).

Μονάδες 2

Δ2. Συνάρτηση ΑΝΑΖ, που δέχεται τον κωδικό ενός επιμορφούμενου και τον πίνακα των κωδικών ΚΩΔ και επιστρέφει τον αριθμό της 

γραμμής που βρίσκεται ο κωδικός που αναζητείται. Αν ο κωδικός δεν βρεθεί, επιστρέφει 0. Μονάδες 4

Δ3. Συνάρτηση ΣΥΝΑΠ, που υπολογίζει το σύνολο απουσιών για έναν επιμορφούμενο σε ένα τρίμηνο. Η συνάρτηση δέχεται τον αριθμό 

της γραμμής που προσδιορίζει τον επιμορφούμενο στον πίνακα ΑΠ, τον πίνακα των απουσιών και τον αριθμό του πρώτου μήνα του 

τριμήνου (για παράδειγμα, 1 για το πρώτο τρίμηνο, 4 για το δεύτερο τρίμηνο) καιεπιστρέφει το σύνολο των απουσιών του τριμήνου. 

Μονάδες 3

Δ4. Κύριο πρόγραμμα το οποίο: α) περιέχει τμήμα δηλώσεων. (μονάδα 1) β) καλεί τη διαδικασία ΕΙΣ για είσοδο δεδομένων. (μονάδα 1) γ) 

για κάθε επιμορφούμενο υπολογίζει το σύνολο των απουσιών των δύο τριμήνων καλώντας τη συνάρτηση ΣΥΝΑΠ και ενημερώνει τον 

πίνακα ΑΠΤΡ. (μονάδες 3) δ) διαβάζει επαναληπτικά έναν κωδικό. Για τον συγκεκριμένο κωδικό καλείται η συνάρτηση ΑΝΑΖ. Αν ο 

κωδικός αντιστοιχεί σε επιμορφούμενο, να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα δυνατότητας ή μη συμμετοχής του στις εξετάσεις. Στις εξετάσεις 

δικαιούνται συμμετοχής οι επιμορφούμενοι που έχουν λιγότερες από 10 απουσίες σε καθένα από τα δύο τρίμηνα. Αν ο κωδικός δεν 

βρεθεί, εμφανίζει μήνυμα «ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ». Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να δοθεί ως κωδικός η λέξη ΤΕΛΟΣ. 

(μονάδες 6) Μονάδες 11
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Διαδικασία ΕΙΣ(ΚΩΔ, ΑΠ) ! Δ1

…

για i από 1 μέχρι 50

Διάβασε ΚΩΔ[i]

για j από 1 μέχρι 6

Διάβασε AΠ[i,j]

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΔιαδικασίας

Συνάρτηση ΑΝΑΖ(κ, ΚΩΔ): Ακέραια ! Δ2

…

βρ Ψευδής i  1 θέση  0

Όσο (i <= 50 ΚΑΙ βρ = Ψευδής) επανάλαβε

Αν (ΚΩΔ[i] = κ) τότε

βρ  Αληθής

θέση  i

ΤέλοςΑν

i  i + 1

ΤέλοςΕπανάληψης

ANAZ  θέση

ΤέλοςΣυνάρτησης

Συνάρτηση ΣΥΝΑΠ(i, ΑΠ, μ): Ακέραια ! Δ3

…

s  0

για j από μ μέχρι μ+2

s  s + ΑΠ[i,j]

ΤέλοςΕπανάληψης

ΣΥΝΑΠ  s

ΤέλοςΣυνάρτησης

! Δ4 …

Κάλεσε ΕΙΣ(ΚΩΔ, ΑΠ)

για i από 1 μέχρι 50

ΑΠΤΡ[i,1]  ΣΥΝΑΠ(i, ΑΠ, 1)

ΑΠΤΡ[i,2]  ΣΥΝΑΠ(i, ΑΠ, 4)

! ή

! για x από 1 μέχρι 2

!   ΑΠΤΡ[i,x]  ΣΥΝΑΠ(i, ΑΠ, 3*(x-1)+1)

! ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης

Διάβασε κωδ 

Όσο (κωδ <> ‘ΤΕΛΟΣ’) επανάλαβε

θ  ΑΝΑΖ(κωδ, ΚΩΔ)

Αν (θ <> 0) τότε

Αν (ΑΠΤΡ[θ,1] < 10 ΚΑΙ ΑΠΤΡ[θ,2] < 10) τότε

Γράψε ‘Συμμετοχή’

Αλλιώς 

Γράψε ‘Μη συμμετοχή’

ΤέλοςΑν

Αλλιώς

Γράψε ‘Δε βρέθηκε’

ΤέλοςΑν

Διάβασε κωδ

ΤέλοςΕπανάληψης
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Σε μια έκθεση αποδήμου ελληνισμού χρησιμοποιείται αίθουσα χωρητικότητας 1000 ατόμων. Στην αίθουσα εγκαταστάθηκε ηλεκτρονικό 

σύστημα διαχείρισης εισόδου-εξόδου επισκεπτών, το οποίο λειτουργεί ως εξής:

Κάθε φορά που γίνεται είσοδος επισκεπτών εισάγεται η τιμή 1, ενώ κάθε φορά που γίνεται έξοδος επισκεπτών εισάγεται η τιμή 2. Για τον 

τερματισμό της λειτουργίας του συστήματος εισάγεται η τιμή 0. Η είσοδος πραγματοποιείται είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες. Προκειμένου 

να επιτραπεί η είσοδος, ζητείται ο αριθμός επισκεπτών που θέλουν να εισέλθουν και, εφόσον η ενδεχόμενη είσοδός τους δεν υπερβαίνει 

το όριο χωρητικότητας της αίθουσας, τότε επιτρέπεται· διαφορετικά, απορρίπτεται με κατάλληλο μήνυμα. Η έξοδος πραγματοποιείται 

μεμονωμένα, δηλαδή ένα άτομο κάθε φορά. Ο τερματισμός επιτρέπεται, όταν η αίθουσα είναι άδεια. Για την υποστήριξη του συστήματος

να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο:

Γ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. Μονάδες 2

Γ2. Να διαβάζει τον κωδικό επιθυμητής λειτουργίας (1 για είσοδο, 2 για έξοδο και 0 για τερματισμό), μέχρι τον τερματισμό της λειτουργίας 

του συστήματος. Μονάδες 4

Γ3. α. Στην περίπτωση που δοθεί ο κωδικός 1, να διαβάζει τον αριθμό των ατόμων και με τη χρήση της λογικής συνάρτησης IN να ελέγχει 

αν επιτρέπεται η είσοδός τους. Αν η είσοδός τους επιτρέπεται, εισέρχονται στην αίθουσα· διαφορετικά, εμφανίζεται το μήνυμα 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΑΡΓΟΤΕΡΑ. (μονάδες 4)

β. Στην περίπτωση που δοθεί ο κωδικός 2, θεωρείται ότι εξέρχεται ένα άτομο. Η εκτέλεση της συγκεκριμένης λειτουργίας να επιτρέπεται, 

όταν η αίθουσα δεν είναι κενή· διαφορετικά, να εμφανίζει το μήνυμα ΑΔΥΝΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. (μονάδες 2) Μονάδες 6

Γ4. Μετά τον τερματισμό να εμφανίζει τον συνολικό αριθμό των επισκεπτών, καθώς και το πλήθος των ατόμων της μεγαλύτερης ομάδας 

που απορρίφθηκε, ή να εμφανίζει το μήνυμα ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΚΑΜΙΑ ΟΜΑΔΑ. Μονάδες 4

Γ5. Να αναπτύξετε τη λογική συνάρτηση ΙΝ. Μονάδες 4

(Να θεωρήσετε ότι δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας για τις τιμές εισόδου και ότι η αίθουσα είναι αρχικά κενή).
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! Γ1 …

Υπ <-- 1000 ! υπόλοιπο αίθουσας

ΣΕΠ <-- 0 ! σύνολο επισκεπτών

Παπ <-- πλήθος απορριφθέντων ομάδων

Τερμ <-- Ψευδής ! τερματισμός λειτουργίας

ΑρχήΕπανάληψης

Διάβασε κωδ

Αν (κωδ = 1) τότε

Διάβασε α

Αν (ΙΝ(α, Υπ) τότε

Υπ <-- Υπ – α

ΣΕΠ <-- ΣΕΠ + α

Αλλιώς

Γράψε “Δοκιμάστε αργότερα”

Παπ <-- Παπ + 1

Αν (Παπ = 1) τότε

max <-- α

ΑλλιώςΑν (α > max) τότε

max <-- α

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΑν

ΑλλιώςΑν (κωδ = 2) τότε

Αν (Υπ > 0) τότε

Υπ <-- Υπ + 1

Αλλιώς

Γράψε “Αδύνατη Λειτουργία”

ΤέλοςΑν

Αλλιώς ! κωδ = 0

Αν (Υπ = 0) τότε Τερμ <-- Αληθής

ΤέλοςΑν

ΜέχριςΌτου (Τερμ = Αληθής)

Γράψε ΣΕΠ

Αν (Παπ <> 0) τότε

Γράψε max

Αλλιώς

Γράψε “Δεν απορρίφθηκε καμία ομάδα”

ΤέλοςΑν

! Γ5

Συνάρτηση IN(α, Υπ): Λογική

…

ΙΝ <-- α <= Υπ

ΤέλοςΣυνάρτησης
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 2017 – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΘΕΜΑ Δ

Στο τελευταίο φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας συμμετείχαν 10 ομάδες μαθητών. Κάθε ομάδα παρουσίασε μια εργασία. Από κάθε 

ομάδα ζητήθηκε να βαθμολογήσει όλες τις εργασίες, τόσο τη δική της όσο και των υπολοίπων 9 ομάδων. Να κατασκευάσετε 

πρόγραμμα το οποίο:

Δ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. Μονάδες 2

Δ2. Να καταχωρίζει:

α. τα ονόματα των ομάδων, σε πίνακα Ο[10].(μονάδες 2)

β. τους ακέραιους βαθμούς, σε πίνακα Β[10,10]. Οι βαθμοί να εισάγονται, για κάθε ομάδα με τη σειρά, από την πρώτη μέχρι τη δέκατη, 

ως εξής:

− να εισάγεται πρώτα ο βαθμός που έδωσε στη δική της εργασία.

− για καθεμιά από τις υπόλοιπες ομάδες, με τη σειρά, που έχουν καταχωριστεί στον πίνακα Ο, να εμφανίζεται το όνομά της και να

εισάγεται ο αντίστοιχος βαθμός. (μονάδες 4) Μονάδες 6

Δ3. Να εμφανίζει το όνομα της ομάδας που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας. Κατά τον υπολογισμό του μέσου 

όρου να εξαιρούνται ο μεγαλύτερος και ο μικρότερος βαθμός της. Μονάδες 5

Δ4. Να εμφανίζει το όνομα της ομάδας η οποία βαθμολόγησε τον εαυτό της πλησιέστερα στον μέσο όρο των βαθμών που έλαβε από 

τις υπόλοιπες

ομάδες. Μονάδες 7

(Για το ερώτημα Δ3 να θεωρήσετε ότι οι τιμές του μέσου όρου, του μικρότερου και του μεγαλύτερου βαθμού είναι μοναδικές. Για το 

ερώτημα Δ4 να θεωρήσετε ότι η τιμή του μέσου όρου είναι μοναδική).
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 2017 – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΘΕΜΑ Δ

! Δ1 …

! Δ2

για i από 1 μέχρι 10

Διάβασε Ο[i]

Διάβασε B[i,i]

για j από 1 μέχρι 10

Αν (i <> j) τότε

Γράψε O[i]

Διάβασε B[i,j]

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

ΤέλοςΕπανάληψης

! Δ3

ΜΟmax  0

για i από 1 μέχρι 10

min  0

max  0

S  0

για j από 1 μέχρι 10

S  S + B[i,j]

Αν (B[i,j] < min) τότε min  B[i,j]

Αν (B[i,j] > max) τότε max  B[i,j]

ΤέλοςΕπανάληψης

MO[i]  (S – min – max) / 8

Αν (MO[i] > MOmax) τότε

ΜΟmax  MO[i]

OMOmax O[i]

TέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

Γράψε ΟΜΟmax

! Δ4

για i από 1 μέχρι 10

S  0

για j από 1 μέχρι 10

Αν (i <> j) τότε

S  S + B[i,j]

TέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

D[i]  A_T(B[i,j] – S/9)

ΤέλοςΕπανάληψης

Dmin  D[1]

ODmin  O[1]

για i από 2 μέχρι 10

Αν (D[i] < Dmin) τότε

Dmin  D[i]

ODmin O[i]

ΤέλοςΑν

ΤέλοςΕπανάληψης

Γράψε ODmin
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