ΠΟΛΤΣΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ
Γ΄ ΣΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
ΔΕΤΣΕΡΑ 19 AΠΡΙΛΙΟΤ 2021
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ
ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΩΝ: ΣΕΕΡΙ (4 )
ΘΕΜΑ Α
Α1. Να γράψετε τον αρικμό κα κεμιάσ από τισ παρακάτω προτάςει σ και
δίπλα τθ λζξθ ωστό, αν είναι ςωςτι, ι τθ λζξθ Λάθος, αν είναι
λανκαςμζνθ.
1. Αλγόρικμοσ + Προγράμματα= Δομζσ Δεδομζνων
2. Μία δομι δεδομζνων μπορεί να είναι αποδοτικότερθ από μι α άλλθ
δομι με κριτ ιριο μία από τισ λειτουργίεσ τ θσ.
3. Η ειςαγωγι γραμμϊν με ςχόλια ςε ζνα πρόγραμμα υποβοθκά
ςθμαντ ικά τθν εκςφαλ μάτωςθ.
4. Η λειτουργία τ θσ εξαγωγισ δεν μπορεί να εκτελεςτεί ςε μια γεμ άτθ
ουρά.
5. Ο λογικόσ τελεςτισ τθσ ςφηευξθσ ζχει μεγαλφτερθ ιεραρχία από τον
λογικό τελεςτι τθσ διάηευξθσ.
Μονάδες 10
Α2. 1. Να δϊςετε τον οριςμό τθσ εμβζλειασ μεταβλθτϊν.
2. Περιγράψτε τισ τ ρεισ βαςικζσ κατθγο ρίεσ λακϊν και δϊςτε ζνα
παράδειγμα για κάκε μία από αυτζσ.
3. Να αναφζρετε τουσ δφο ρόλουσ που ζχει το όνομα μιασ ςυνάρτ θςθσ.
Μονάδες 9
Α3. Να γράψετε τ ισ παρακάτω μακθμ ατικζσ εκφράςεισ ςε «ΓΛΩΑ»:

Μονάδες 6
Α4. ε μια κενι ςτοίβα ειςάγονται τα ςτοιχεία , Π, Ρ με τθ ςυγκεκριμζνθ
ςειρά. Για κακεμιά από τισ παραπάνω ςειρζσ διαδοχικϊν πράξεων , να
γράψετε τον αρικμό τθσ και δίπλ α μόνο τα ςτοιχεία που κα απωκθκοφν με
τθ ςειρά απϊκθςισ τουσ (θ λειτουργία τθσ ϊκθςθσ αναπαρίςτ αται με το
γράμμα Ω ενϊ θ λειτουργία τ θσ απϊκ θςθσ μ ε το γράμμα Α ):
1. Ω, Ω, Ω, Α, Α, Α
2. Ω, Α, Ω, Α, Ω, Α
3. Ω, Ω, Α, Α, Ω, Α
Μονάδες 9
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A5. Να μετατρζψετε τισ παρακάτω δομζσ:
I. ςε ΟΟ …………………………. ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
ΚΑ
ΛΒ
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛ ΗΨΗ
ΕΝΣΟΛΕ
ΜΕΧΡΙ_ΟΣΟΤ ΣΥΝΘΗΚΗ
Μονάδες 3
II. ςε ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ …………. ΜΕΧΡΙ_ΟΣΟΤ
ΚΑ
ΛΒ
ΟΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
ΕΝΣΟΛΕ
ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Μονάδες 3

ΘΕΜΑ B
Δίνεται το παρακάτω τμιμα προγράμματοσ :
ΑΝ Α>18 ΣΟΣΕ
ΑΝ Α<40 ΣΟΣΕ
Β  Α*4
ΑΛΛΙΩ
B  A*3
ΣΕΛΟ_ΑΝ
B  A/2
ΑΛΛΙΩ
Β  Α
ΑΝ Α<0 ΣΟΣΕ
Β  Β*5
ΣΕΛΟ_ΑΝ
ΣΕΛΟ_ΑΝ
Β1. Να ςχεδιάςετε το ιςοδφναμο διάγραμμα ροισ.
Μονάδες 8
Β2. Να γράψετε ιςοδφναμο τμιμα προγράμματοσ με το παραπάνω
χρθςιμοποιϊντασ μία εντολι πο λλαπλισ επιλογισ και μόνο απλζσ λογικζσ
εκφράςεισ .
Μονάδες 12
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ΘΕΜΑ Γ
Από το χολικό Ζ τοσ 2020-2021 το ςφςτθμα ειςαγωγισ ςτθν Σριτοβάκμια
Εκπαίδευςθ αλλάηει . υγκεκριμζνα, κάκε τμιμα ΑΕΙ κα ζχει διαφορετικι
ελάχιςτ θ βάςθ ειςαγωγισ θ οποία κα προκφπτει πολλαπλαςιάηοντασ τον
μζςο όρο βακμολογίασ ενόσ πεδίου με ζναν διαφορετικό ςυντελεςτι ο
οποίοσ κα κακορίηεται από το κάκε τμιμα.
Να αναπτφξετε πρόγραμμα το οποίο:
Γ1. Περιλαμβάνει τμιμα δθλϊςεωσ μετα βλ θτϊν.
Μονάδες 2
Γ2. Για τουσ 25.000 μακθτζσ τθσ κατεφκυνςθσ Πλθροφορικ ισ & Οικονομίασ
τθσ Γ Λυκείου, ν α διαβάηει τ α ονόματά τουσ και τουσ βακμοφσ τουσ ςτα 4
Πανελλαδικϊσ εξετ αηόμενα μακιματ α, ελζγχοντασ τ θν εγκυρότθτα
ειςαγωγισ των βακμϊν ςτθν εκατοςταβά κμια κλίμακα.
Μονάδες 3
ου
Γ3. Να διαβάηει τουσ κωδικοφσ των 150 τμθμάτων του 4 Επιςτθμονικοφ
Πεδίου «ΕΠΙΣΗΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» κακϊσ και τουσ
ςυντελεςτζσ που διλωςε το κάκε τμιμα, ελζγχοντασ ότι οι ςυντελεςτζσ
βρίςκονται ςτθν περιο χι τιμϊν από 0,8 ζωσ και 1,2.
Μονάδες 2
τθ ςυνζχεια,
Γ4. Να εμφανίηει το μζςο όρο τθσ βακμολογίασ για το πεδίο αυτό και το
ποςοςτό των τμθμάτων του πεδίου που ζχουν δθλϊςει τον μικρότερο
ςυντελεςτι.
Μονάδες 5
Γ5. Να διαβάηει επαναλθπτικά το όνομ α ενόσ μακθτι και ν α εμ φανίηει το
πλικοσ των τμθμάτων ςτα οποία μπορεί να ειςαχ κεί. Η επαναλθπτικ ι
διαδικαςία να τερματίηεται όταν δοκεί ωσ ό νομα το κενό.
Μονάδες 6
Γ6. Να εμφανίηει το πλικοσ των μακθτϊν που δεν κα ζχουν τθ δυνατότθτα
να ειςαχκοφν ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ από αυτι τθν κατεφκυνςθ.
Μονάδες 2
ΘΕΜΑ Δ
Σο τμιμα Logistics τ θσ εταιρίασ FRL GROUP προκειμζνου να αυξιςει τθν
παραγωγικότθτά το υ χρειάηεται ζνα ν νζο αποτελεςματικό τρόπο
διαχείριςθσ των αποκ θκϊν τθσ ετ αιρίασ. Για το ςκοπό αυτό , να αναπτφξετε
πρόγραμμα ςε ΓΛΩΑ το οποίο:
Δ1. Περιλαμβάνει τμιμα δθλϊςεωσ μεταβλ θτϊν.
Μονάδες 2
Δ2. Να αποκθκεφει ςτον πίνακα ΚΩΔ*10+ τουσ κωδικοφσ των 10 προϊόντων
τα οποία εμπορεφεται θ εταιρ ία και ςτον πίνακα Π*10,5+ τον αρικμό των
προϊόντων (ςε τε μάχια) που βρίςκονται ςε κάκε μί α από τισ 5 αποκικεσ
τθσ.
Μονάδες 2
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Δ3. Να διαβάηει τον κωδικό ενόσ προϊόντοσ και, χρθςιμοποιϊντ ασ τ θν
διαδικαςία ΑΝΑΖΗΣΗΗ, να εντοπίηει τον κωδικό ςτον πίνακα ΚΩΔ*10+.
Εάν το προϊόν υπάρχει ςτον πίνακα , το πρόγραμμα με χριςθ τθσ
ςυνάρτθςθσ Α ΘΡΟΙΜΑ να υπολογίηει και να εμφανίηει το ςυνολικό αρικμό
τεμαχίων του ςτισ αποκικεσ τθσ εταιρίασ . Εάν το προϊόν δεν υπάρχει ςτον
πίνακα να τυπϊνεται κατάλλθλο μινυμα.
Μονάδες 3
Δ4. τθ ςυνζχεια να ηθτείται από το χριςτθ θ ποςότθτα των τεμαχίων που
κζλει να αγοράςει από τον ςυγκεκριμζνο κωδικό. Όςο ο χριςτθσ ηθτά
τεμάχια περιςςότερα από όςα βρίςκονται ςτισ αποκικεσ ςυνολικά, το
πρόγραμμα να εμφανίηει το μινυμα: «ΣΑ ΔΙΑΘΕΙΜΑ ΣΕΜΑΧΙΑ ΕΙΝΑ Ι ____ ».
Όταν ο χριςτθσ πλθκτρολογιςει ποςότθτα τεμαχίων που μπ ορεί να του
παραδοκεί , τότε να καλείται το υποπρόγραμμα ΑΓΟΡΑ το οποίο
αναπροςαρμόηει τα τεμάχια που είναι αποκθκευμζνα ςτ ισ αποκικεσ
αρχίηο ντασ από τθν πρϊτθ αποκικθ, και ςυνεχίηοντασ (αν χρε ιάηεται) με
τθν δεφτερθ κ.ο .κ.
Μονάδες 3
Δ5. Να αναπτφξετε τ α υποπρογράμματα ΑΝΑΖΗΣΗΗ και ΑΘΡΟΙΜΑ που
υλοποιοφν τθ λειτουργία που περιγράφεται ςτο ερϊτθμα Δ3.
Μονάδες 4
Δ6. Να αναπτφξετε το υποπρόγραμμα ΑΓΟΡΑ που υλοποιεί τθ λειτουργία
που περιγράφεται ςτο ερϊτθμα Δ4.
Μονάδες 6
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Για τεμάχια αγοράσ: 1 50
1
2
80
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3
60

4
50

5
70

3
20

4
50

5
70

Μετά τθν αγορά:
1
0

2
0
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