
 

ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 4 ΕΛΙΔΕ 
 

ΠΟΛΤΣΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ  

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ  

Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ  

ΣΡΙΣΗ 19  ΑΠΡΙΛΙΟΤ  2022 

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.  ε μια ουρά όταν οι δείκτεσ front  και  rear  ζχουν τθν ίδια τ ιμι τότε 

θ ουρά περιζχει μόνο ζνα ςτοιχείο .  

2.  Σο πλικοσ επαναλιψεων που απαιτείται για τθν εφρεςθ ενόσ 

ςτοιχείου ςε Ν ταξινομθμζνα ςτοιχεία, ςε μια δυαδικι αναηιτθςθ 

είναι Α_Μ(log2(N) + 1) .  

3.  τισ ςυγκρίςεισ  λογικϊν δεδομζνων μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 

μόνο οι ςυγκριτικοί τελεςτζσ ‘ ’=’ ’  και ‘ ’<>’ ’  .  

4.  ’ ζνα δυαδικό  δζντρο αναηιτθςθσ ζνασ κόμβοσ ζχει τουλάχιςτον 

δφο παιδιά.  

5.  Μια κλάςθ αποτελεί  ζνα αφαιρετικό ςτοιχείο και μπορεί να 

παράγει ζνα απεριόριςτο πλικοσ δομικά ίδιων αντικειμζνων.  

Μονάδες 10  

Α2 .   1 .  Να αναφζρετε τισ βαςικζσ πράξεισ των λιςτϊν.  

        2.  Να  αναφζρετε τα πλεονεκτιματα του τμθματικοφ  προγραμματι -

ςμοφ .  

Μονάδες 9 

Α3 .  Να ςυμπλθρωκοφν τα κενά  (1 ζωσ 5 )  ϊςτε οι επόμενεσ εντολζσ να 

τυπϊνουν το γινόμενο των πολλαπλάςι ων του 7 από το 100 ζωσ και το 700.  

Κ  (1)_____  

Ρ  (2)_____  

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

Ρ   Ρ*  (3)____  

Κ   Κ+  (4)____  

ΜΕΧΡΙ_ΟΣΟΤ (5)__________  

ΓΡΑΨΕ P  

Μονάδες 5 

Α4. Η  παρακάτω υνάρτθςθ  υλοποιεί τον πολλαπλαςιαςμό δφο ακεραίων 

αρικμϊν με τθ μζκοδο του «πολλαπλαςιαςμοφ αλά ρωςικά » .  Η υνάρτθςθ  

δζχεται τουσ δφο ακεραίουσ κι  επιςτρζφει το αποτζλεςμα ςτο τμιμα 

προγράμματοσ από το οποίο καλείται.  

 



 

ΣΕΛΟ 2Η ΑΠΟ 4 ΕΛΙΔΕ 
 

ΤΝΑΡΣΗΗ  υν1(Μ1, Μ2) :ΑΚΕΡΑΙΑ  

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ  

ΑΚΕΡΑΙΕ:  Μ1, Μ2, Ρ  

ΑΡΧΗ  

Ρ  0  

ΟΟ Μ2>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  

 ΑΝ Μ2 MOD 2 = 1 TOTE 

  Ρ  Ρ+Μ1 

 ΣΕΛΟ_ΑΝ  

 Μ1  Μ1*2 

 Μ2  Μ2 DIV 2 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

υν1  Ρ  

ΣΕΛΟ_ΤΝΑΡΣΗΗ  

Να μετατρζψετε τθν παραπάνω υνάρτθςθ  ςε ιςοδφναμθ Διαδικαςία .  

Μονάδες 6 

Α5.  Δίνεται ο παρακάτω ταξινομθμζνοσ πίνακασ χαρακτιρων ςτον οποίο ,  

προκειμζνου να γίνει αναηιτθςθ ςτοιχείου,  εφαρμόηεται ο αλγόρικμοσ τθσ 

δυαδικισ αναηιτθςθσ:  

Αγγλία  Βζλγιο  Γαλλία  Ελλάδα  Μάλτα  Ολλανδία  ικελία  

Να ςχεδιάςετε μια δυναμικι δομι δεδομζνων  με τα παραπάνω ςτοιχεία  

ζτςι  ϊςτε θ αναηιτθςθ ςε αυτά τα ςτοιχεία  να γίνεται εξίςου  αποδοτικά.  

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ B 

Β1 .  Δίνεται ο παρακάτω αλγόρικμοσ :   

1. Αλγόρικμοσ Θζμα_Β  

2.  ← 0  

3. Ι  ← 1  

4. Αρχι_επανάλθψθσ  

5.   Χ ← 0  

6.   Όςο Χ < 10 επανάλαβε  

7.    Χ ← Χ + Ι   

8.   Ι  ← Ι  + 1  

9.     ←  + Χ  

10.   Σζλοσ_επανάλθψθσ  

11.  Εμφάνιςε Χ,  Ι ,    

12. Μζχρισ_ότου Ι  >= 7  

13. Σζλοσ Θζμα_Β  

 

Να ςυμπλθρωκεί ο πίνακασ τ ιμϊν για τισ μεταβλθτζσ και τα αποτελζςματα  

που εμφανίηονται  ςτθν οκόνθ.  Δίνονται ενδεικτ ικά οι πρϊτεσ ςειρζσ του 

πίνακα:  



 

ΣΕΛΟ 3Η ΑΠΟ 4 ΕΛΙΔΕ 
 

 

 

 

Μονάδες 12  

Β2 .  Να ςχεδιάςετε το διάγραμμα ροισ του αλγορίκμου του ερωτιματοσ Β1 .    

Μονάδες 8  

ΘΕΜΑ Γ  

τισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ γνϊςεων Πλθροφορικισ  μακθτζσ  εξετάηονται  

ςτισ  ενότθτεσ  «Επεξεργαςία Κειμζνου»,  «Τπολογιςτικά Φφλλα» και  

«Τπθρεςίεσ Διαδικτφου» .  Ο βακμόσ κάκε ενότθτασ είναι από 1 ζωσ  και  100. 

Η ςυνολικι βακμολογία κάκε μακθτι  προκφπτει από τον μζςο όρο των 

βακμϊν του ςτισ τρεισ  ενότθτεσ.  Ο μακθτισ ζχει  περάςει τισ  εξετάςεισ  αν θ 

ςυνολικι βακμολογία του είναι τουλάχιςτον 7 5 και ο βακμόσ του ςε κάκε  

ενότθτα είναι τουλάχιςτον 7 0. Να γράψετε πρόγραμμα ςε ΓΛΩΑ το οποίο:  

Γ1.  Περιλαμβάνει κατάλλθλο τμιμα δθλϊςεων.  

Μονάδες 2  

Γ2.  Να διαβάηει το όνομά του και  τουσ βακμοφσ του ςε  κακεμία από τισ 

τρεισ ενότθτεσ.  (∆εν  απαιτείται ζλεγχοσ εγκυρότθτασ δεδομζνων).  

Μονάδες 3  

Γ3.  Να εμφανίηει τον μεγαλφτερο από τουσ βακμοφσ  που πιρε ςτισ τρεισ  

ενότθτεσ.  

Μονάδες 4 

Γ4.  Να εμφανίηει το όνομα και τθ ςυνολικι  βακμολογία του ςτθν περίπτωςθ 

που ζχει περάςει τισ  εξετάςεισ .  

Μονάδες 4 

Γ5.  Η επαναλθπτικι διαδικαςία  να τερματίηεται  όταν δοκεί ωσ όνομα το 

κενό .  

Μονάδες 2 

Γ6.  το τζλοσ ,  να εμφανίηει το όνομα του επιτυχόντα με τθ  μικρότερθ 

ςυνολικι βακμολογία.  Θεωριςτε ότι ε ίναι  μοναδικόσ.  

Μονάδες 5  

 

 

Αριθμός Γραμμής    Ι  Χ  Χ<10  Ι>=7  Οθόνη  

2  0      

3   1      

5    0     

6     ΑΛΗΘΗ    
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ΘΕΜΑ Δ  

τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ οι 18  μακθτζσ ενόσ τμιματοσ τθσ Γ’  

Λυκείου, οι  οποίοι αρικμοφνται από 1 ζωσ 18 , ψθφίηουν για τθν ανάδειξθ  

του 5μελοφσ μακθτικοφ ςυμβουλίου  που κα τουσ εκπροςωποφν. Κάκε 

μακθτισ  μπορεί να ψθφίςει όςουσ ςυμμακθτζσ του κζλει,  ακόμα και τον 

εαυτό του. Σα αποτελζςματα τθσ ψθφοφορίασ καταχωρίη ονται ςε ζναν 

πίνακα ΨΗΦΟ με 18 γραμμζσ και 18 ςτιλεσ,  ζτςι ϊςτε το ςτοιχείο 

ΨΗΦΟ*i, j +  να ζχει τθν τιμι 1,  όταν ο μακθτισ  με αρικμό i  ζχει  ψθφίςει τον 

μακθτι  με αρικμό j ,  και  τιμι 0 ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ.  Να γράψετε 

πρόγραμμα ςε ΓΛΩΑ το οποίο:  

Δ1.  Περιλαμβάνει τμιμα διλωςθσ  μεταβλθτϊν.  

Μονάδες 2  

Δ2. Να διαβάηει τα ςτοιχεία του πίνακα ΨΗΦΟ και να ελζγχει τθν 

ορκότθτά τουσ με αποδεκτζσ τιμζσ 0 ι 1 .  

Μονάδες 3  

Δ3. Να εμφανίηει το πλικοσ των μακθτϊν  που δεν ψιφιςαν κανζναν.  

Μονάδες 4  

Δ4. Να εμφανίηει το πλικοσ των μακθτϊν  που ψιφιςαν τον εαυτό τουσ.  

Μονάδες 4  

Δ5.  Να βρίςκει τουσ μακθτζσ που εκλζγονται ςτο 5μελζσ του τμιματοσ και  

να  εμφανίηει  τουσ αρικμοφσ τουσ και τ ισ  ψιφουσ που ζλαβαν. Θεωριςτε ότι 

δεν υπάρχουν ιςοψθφίεσ.  

Μονάδες 7  


