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ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ  

ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΩΝ: ΣΕΕΡΙ (4 )  

 

ΘΕΜΑ Α  

Α1.  Να γράψετε τον αρικμό κακεμιάσ από τισ παρακάτω προτάςει σ και 

δίπλα τθ λζξθ ωστό ,  αν είναι ςωςτι,  ι τθ λζξθ Λάθος ,  αν είναι  

λανκαςμζνθ.  

  

1.  Ζνασ πίνακασ μπορεί να περιζχει δεδομζνα διαφορετικοφ τφπου.  

2.  Η μζκοδοσ επεξεργαςίασ «πρϊτο μζςα πρϊτο ζξω» (FIFO) 

εφαρμόηεται ςτθ δομι δεδομζνων ΟΤΡΑ.  

3.  Οι δυναμικζσ  δομζσ δεδομζνων αποκθκεφονται  πάντα ςε 

ςυνεχόμενεσ κζςεισ μνιμθσ.  

4.  Η ςφγκριςθ ϋΚΑΛΗΜΕΡΑϋ > ϋΚΑΛΗΠΕΡΑϋ δίνει τιμι  ΨΕΤΔΗ.  

5.  Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εντολισ ΔΙΑΒΑΕ, το πρόγραμμα διακόπτει τθν 

εκτζλεςι του και  περιμζνει τθν ειςαγωγι τιμϊν από το 

πλθκτρολόγιο.  

Μονάδες 10  

Α2 .  1.  Να αναφζρετε τα τζςςερα πλεονεκτιματα του  τμθματικοφ 

προγραμματιςμοφ.  

        2.  Να αναπτφξετε δφο από τα παραπάνω πλεονεκτιματα του 

τμθματικοφ προγραμματιςμοφ.  

Μονάδες 8 

 

Α3 .  Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτθν παρακάτω ςυνάρτθςθ  ΨΗΦΙΑ  ϊςτε να 

επιςτρζφει το πλικοσ των ψθφίων ενόσ κετικοφ ακζραιου αρικμοφ.  

 

ΤΝΑΡΣΗΗ ΨΗΦΙΑ(Χ) :  _____(1)  

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ  

ΑΚΕΡΑΙΕ:  X,  ____(2)  

ΑΡΧΗ  

count   0  

ΟΟ  Χ  > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  

count   count + 1  

X    ______(3) 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 ______(4)   count  

ΣΕΛΟ_ΤΝΑΡΣΗΗ  

Μονάδες 5 
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Α4. Να μετατρζψετε  τθν παραπάνω υνάρτθςθ ΨΗΦΙΑ ςε ιςοδφναμθ  

Διαδικαςία.  

Μονάδες 7 

Α5.  τα εξωτερικά ιατρεία ενόσ νοςοκομείου οι αςκενείσ  παίρνουν 

διαδοχικοφσ  αρικμοφσ προτεραιότθτασ 1,  2,  3 ,  . .… που κακορίηουν τθ ςειρά 

τουσ ςτθν  ουρά του μοναδικοφ εξεταςτθρίου. Κάκε 4  λεπτά τθσ ϊρασ 

προςζρχεται ζνασ νζοσ αςκενισ και προςτίκεται  ςτθν ουρά.  Ο γιατρόσ 

εξετάηει κάκε φορά τον πρϊτο αςκενι ςτθν ουρά  και  θ εξζταςι  του διαρκεί 

7 λεπτά ακριβϊσ. Μετά τθν εξζταςι του ο αςκενισ αποχωρεί από τθν ουρά.  

Κατά τθν αρχι τθσ διαδικαςίασ (χρόνοσ 0) ςτθν ουρά υπάρχει μόνο ο  

αςκενισ με αρικμό προτεραιότθτασ 1.  

Να γράψετε διαδοχικά, ςε ξεχωριςτζσ γραμμζσ, με τθ ςωςτι ςειρά, τουσ 

αρικμοφσ προτεραιότθτασ των αςκενϊν πο υ βρίςκονται ςτθν ουρά του  

ιατρείου  αμζςωσ μετά από 5 ,  10 ,  15 ,  20 ,  25 και 30 λεπτά.  

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ B 

Β1. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτο  παρακάτω  τμιμα προγράμματοσ  ϊςτε να 

εκτελεί τθ λειτουργία τθσ δυαδικισ αναηιτθςθσ ςτ οιχείου X ςε πίνακα 

Α*100+,  ο οποίοσ είναι  ταξινομθμζνοσ ςε  φθίνουσα  ςειρά .   

 

ΔΙΑΒΑΕ X  

low   ______(1)  

high   _____(2)  

found   ΨΕΤΔΗ  

ΟΟ found = ΨΕΤΔΗ KAI _______ (3)  ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  

mid   _________(4)  

AN ________(5) ΣΟΣΕ  

found   ΑΛΗΘΗ  

ΑΛΛΙΩ_ΑΝ ________ (6)  ΣΟΣΕ  

_____(7)   mid -  1  

ΑΛΛΙΩ  

_____(8)   mid + 1  

ΣΕΛΟ_ΑΝ  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΑΝ ___________(9) ΣΟΣΕ  

ΓΡΑΨΕ ‘Tο ςτοιχείο  βρζκθκε  ςτθ κζςθ: ‘ ,  ________ (10)   

ΑΛΛΙΩ  

ΓΡΑΨΕ ‘Δεν βρζκθκε το ςτοιχείο‘   

ΣΕΛΟ_ΑΝ  

Μονάδες 10  
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Β2.  Να αναπτφξετε τμιμα προγράμματοσ ςε ΓΛΩΑ που υλοποιεί τθν 

εξαγωγι ςτοιχείου από ουρά, με χριςθ μονοδιάςτατου πίνακα Α [10].  

Μονάδες 10  

ΘΕΜΑ Γ  

Για τθν επαναλειτουργία των Λυκείων τθσ  χϊρασ  μετά το κλείςιμό τουσ 

λόγω τθσ πανδθμίασ,  αποφαςίςτθκε οι μακθτζσ ν α υποβάλλονται ςε self  

tests για τον covid -19. Γι’  αυτό, όλοι οι  μακθτζσ πρζπει  να προμθκευτοφν 

από φαρμακείο ζνα self  test κάκε εβδομάδα με χριςθ του ΑΜΚΑ που 

διακζτει ο κάκε ζνασ (αρικμόσ 11 ψθφίων του οποίου τα πρϊτα 6 ψθφία 

αντιςτοιχοφν ςτθν θμερομθνία  γζννθςθσ ωσ εξισ:  μζρα/μινασ/ζτοσ).  

Να γράψετε πρόγραμμα ςε ΓΛΩΑ το οποίο:  

Γ1.  Περιλαμβάνει κατάλλθλο τμιμα δθλϊςεων.  

Μονάδες 2  

Γ2.  Διαβάηει το όνομα, τθν τάξθ (Α, Β,  Γ)  και τον ΑΜΚΑ ενόσ μακθτι που 

προςζρχεται ςε ζνα φαρμακείο για να παραλάβει self  test ελζγχοντασ ότι ο 

ΑΜΚΑ αντιςτοιχεί ςε μακθτι Λυκείου (κ εωρείςτε ότι οι μακθτζσ  Λυκείου 

ζχουν γεννθκεί από το ζτοσ 2004 ζωσ και το ζτοσ 2006).  Η επαναλθπτικι 

διαδικαςία ολοκλθρϊνεται όταν δοκεί ωσ όνομα το κενό.  

Μονάδες 4  

Γ3.  Τπολογίηει κι  εμφανίηει το πλικοσ των μακθτϊν τθσ Α’,  Β’  και Γ ’  

Λυκείου που ζλαβαν self  test από το φαρμακείο (κ εωρείςτε ότι οι μακθτζσ 

είναι κατανεμθμζνοι ςτισ τρεισ τάξεισ με βάςθ το ζτοσ γεννιςεϊσ τουσ, 

δθλαδι οι γεννθμζνοι το 2006 είναι μακθτζσ τθσ Α’ Λυκείου κ.ο.κ. ) .  

Μονάδες 3 

Γ4.  Τπολογίηει κι  εμφανίηει το ποςοςτό των μακθτϊν τθσ Γ’  Λυκείου ςτο 

ςφνολο των μακθτϊν που προμθκεφτθκαν self  test s .  

Μονάδες 3 

Γ5.  Εμφανίηει το όνομα του μικρότερου  ςε θλικία μακθτι που πιρε self  

test.  

Μονάδες 7 

ΘΕΜΑ Δ  

Ομάδα λοιμωξιολόγων  προκειμζνου να περιορίςουν τθν εξάπλωςθ του 

covid-19 ςε μια πόλθ 15.000 κατοίκων χρθςιμο ποιοφν ζναν πίνακα 

Π*15000+.  Κάκε κελί του πίνακα αυτοφ αντιπροςωπεφει ζναν κάτοικο τθσ  

πόλθσ αυτισ. Οι τιμζσ του πίνακα Π είναι  οι εξισ:  ‘Τ’  θ οποία 

αντιπροςωπεφει ζνα υγιζσ άτομο και ‘Μ’ θ οποία αντιπροςωπεφει ζνα 

μολυςμζνο άτομο. Θεωρείςτε ότι κάκε άτομο ζρχεται ςε επαφι μόνο με τα 

γειτονικά του κι ότι ο ιόσ μπορεί να μεταδοκεί από τον ζνα ςτον άλλο.  

(Γειτονικά χαρακτθρίηονται δφο άτομα,  όταν τα ςτοιχεία του πίνακα που τα 

αντιπροςωπεφουν ζχουν  μια κοινι πλευρά). Να γράψετε πρόγραμμα  το  

οποίο:   
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Δ1.  Περιλαμβάνει τμιμα δθλϊςεωσ μεταβλθτϊν.  

Μονάδες 2  

Δ2. Διαβάηει τον  πίνακα Π  κι εμφανίηει  το ποςοςτό των μολυςμζνων 

ατόμων που υπάρχουν ςτθν πόλθ.  

Μονάδες 3  

Δ3. Αποκθκεφει ςε κάκε κελί του πίνακα Π  που  αντιπροςωπεφει ζνα υγιζσ  

άτομο ζναν αρικμό ο οποίοσ  δείχνει με πόςα μολυςμζνα άτομα γειτονεφει  

το υγιζσ.  

Μονάδες 4  

Δ4. Βρίςκει  αν υπάρχει «ςθμαντικι» εςτία  μόλυνςθσ. Αν υπάρχει,  εμφανίηει  

το μινυμα «Τπάρχει  ςθμαντικι εςτία μόλυνςθσ» μαηί με τθ κζςθ του  

πρϊτου κελιοφ τθσ κάκε εςτίασ. Αν δεν υπάρχει,  εμφανίηει  το μινυμα «Δεν 

υπάρχει καμία ςθμαντικι εςτία μόλυνςθσ».  (Μια εςτία μόλυνςθσ 

χαρακτθρίηεται ωσ ςθμαντικι, όταν  δφο ι περιςςότερα μολυςμζνα άτομα 

βρίςκονται ςε  ςυνεχόμενα γειτονικά κελιά) .  

Μονάδες 6  

Δ5.  Να εμφανίηει το πλικοσ των ατόμων  που παρεμβάλλονται μεταξφ 

διαδοχικϊν εςτιϊν. Παράδειγμα: αν μια  εςτία  ξεκινά  ςτθν πζμπτθ κζςθ και  

θ επόμενθ ξεκινά  ςτθν ζνατθ  κζςθ του πίνακα, τότε πρζπει να εμφανιςτεί ο  

αρικμόσ 3.  

Μονάδες 5  


