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ΠΟΛΤΣΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ  

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ  ΕΞΕΣΑΕΩΝ  

Γ΄ ΣΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ  

ΣΡΙΣΗ 17  ΜΑΪΟΤ  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.  Αλγόρικμοσ + Προγράμματα= Δομζσ Δεδομζνων  

2.  Μία δομι δεδομζνων  μπορεί να  είναι αποδοτικότερθ από μια άλλθ 

δομι με κριτιριο μία από τισ λειτουργίεσ τθσ.   

3.  Η ειςαγωγι γραμμϊν με ςχόλια ςε ζνα πρόγραμμα υποβοθκά 

ςθμαντικά τθν εκςφαλμάτωςθ.  

4.  Η λειτουργία τθσ εξαγωγισ  δεν  μπορεί να εκτελεςτεί ςε μια γεμάτθ 

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  τρεισ βαςικζσ κατθγορίεσ λακϊν και δϊςτε ζνα 

παράδειγμα για κάκε μία  από αυτζσ.  

3.  Να αναφζρετε τουσ δφο ρόλουσ που ζχει το όνομα μιασ ςυνάρτθςθσ.  

Μονάδες 9 

 

Α3 .  Να γράψετε τ ισ παρακάτω μακθματικζσ 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 δίπλα μόνο τα ςτοιχεία που κα  απωκθκοφν με 

τθ ςειρά απϊκθςισ τουσ  (θ λειτουργία τθσ ϊκθςθσ αναπαρίςταται  με το 

γράμμα Ω ενϊ  θ λειτουργία τθσ απϊκ θςθσ με 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_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

     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  

Γ    Β/2 

ΑΛΛΙΩ  

Γ    Β  

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 πολλαπλισ επιλογισ και μόνο απλζσ  λογικζσ  

εκφράςεισ .  

Μονάδες 12  
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ΘΕΜΑ Γ  

Μία εργάςιμθ μζρα του προθγοφμενου μινα 500 πελάτε σ ενόσ καταςτι -

ματοσ πραγματοποίθςαν αγορζσ προϊόντων .  Να αναπτφξετε πρόγραμμα  το 

οποίο:  

Γ1.  Περιλαμβάνει τμιμα δθλϊςεωσ μεταβλθτϊν.  

Μονάδες 2  

Γ2.  Για κάκε πελάτθ κα διαβάηει τον όνομά του και ςτθ ςυνζχεια γ ια κάκε 

προϊόν που αγοράηει ο πελάτθσ κ α διαβάηει τον κωδικό του, και  τθν τιμι 

προϊόντοσ. Η διαδικαςία ανάγνωςθσ  προϊόντων  κα ςταματά  όταν δοκεί  ωσ 

κωδικόσ ο αρικμόσ -123.  

Μονάδες 4   

Γ3.  Για κάκε πελάτθ κα υπολογίηει και κα εμφανίηει τισ  δφο μεγαλφτερεσ 

τιμζσ από τα προϊόντα που αγόραςε κακϊσ και τουσ κωδικοφσ των 

προϊόντων αυτϊν .   

Μονάδες 6  

Γ4.  Θα  υπολογίηει και κα εμφανίηει το όν ομα του πελάτθ που ζκανε τον 

μικρότερο  λογαριαςμό ςτο κατάςτθμα.   

Μονάδες 5 

Γ5.  Θα υπολογίηει και κα εμφανίηει τον ςυνολικό αρικμό των προϊόντων 

που αγόραςαν όλοι οι  πελάτεσ  με τιμι μεγαλφτερθ των 20 ευρϊ.  

Μονάδες 3 

 

ΘΕΜΑ Δ  

Για τθν  ειςαγωγι ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ κάκε τμιμα ΑΕΙ απαιτεί 

ζναν ςυγκεκριμζνο βακμό από κάκε υποψιφιο ωσ ελάχιςτο όριο για να 

μπορεί ο υποψιφιοσ να επιλζξει αργότερα ςτθ ςυμπλιρωςθ του 

μθχανογραφικοφ του δελτίου το ςυγκεκριμζνο τμιμα. Ο ελάχιςτοσ αυτόσ 

βακμόσ προκφπτει πολλαπλαςιάηοντασ τον μζςο όρ ο όλων των 

βακμολογιϊν όλων των  υποψιφιων του εκάςτοτε  πεδίου με ζναν 

διαφορετικό ςυντελεςτι ο οποίοσ κα κακορίηεται  από το κάκε τμιμα.  Να 

αναπτφξετε πρόγραμμα το οποίο:  

Δ1 .  Περιλαμβάνει τμιμα δθλϊςεωσ μεταβλθτϊν .   

Μονάδες 2  

Δ2.  Για τουσ 25 .000 μακθτζσ τθσ  κατεφκυνςθσ Πλθροφορικισ &  Οικονομίασ 

τθσ Γ Λυκείου, να διαβάηει και να αποκθκεφει ςε κατάλλθλουσ πίνακεσ τα 

ονόματά τουσ και τουσ βακμοφσ τουσ ςτα 4 Πανελλαδικϊσ εξεταηόμενα 

μακιματα,  ελζγχοντασ τθν εγκυρότθτα ειςαγωγισ των βακμϊν ςτθν 

κλίμακα [1,100].  Να αποκθκεφει επίςθσ τουσ κω δικοφσ των 150 τμθμάτων 

του 4ου Επιςτθμονικοφ Πεδίου «ΕΠΙΣΗΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» κακϊσ και τουσ ςυντελεςτζσ που διλωςε το κάκε τμιμα, 

ελζγχοντασ ότι οι ςυντελεςτζσ βρίςκονται ςτθν περιοχι τιμϊν από 0,8 ζωσ 

και 1,2.  

Μονάδες 4  
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τθ ςυνζχεια,  

Δ3.  Να υπολογίηει το μζςο όρο των βακμολογίων του πεδίου και να 

αποκθκεφει ςε πίνακα  ΒΑΘΜΟΙ[25000] τθ ςυνολικι βακμολογία π ου 

ςυγκζντρωςε ο  κάκε υποψιφιοσ. Η ςυνολικι  βακμολογία για κάκε 

υποψιφιο προκφπτει από το μζςο όρο των βακμολογίων ςτα 4  μακιματα 

που εξετάςτθκε.  

Μονάδες 4  

Δ4.  Να εμφανίηει τουσ κωδικοφσ των τμθμάτων του πεδίου που ζχουν 

δθλϊςει  τον μικρότερο  ςυντελεςτι.  Ο υπολογιςμόσ του μικρότερου 

ςυντελεςτι να γίνει με χριςθ κατάλλθλθσ  ςυνάρτθςθσ που κα 

καταςκευάςετε για το ςκοπό αυτό.  

Μονάδες 4  

Δ5.  Να διαβάηει επαναλθπτικά το όνομα ενόσ υποψιφιου, να εμφανίηει  

μινυμα για το αν  ανικει  ςτο ςυγκεκριμζνο επιςτθμονικό πεδίο ι όχι,  και  

αν ανικει,  να εμφανίηει το πλικοσ των  τμθμάτων τα οποία κα ζχει το 

δικαίωμα να δθλϊςει  ςτο μθχανογραφικό του δελτίο κακϊσ  επίςθσ και το  

ποςοςτό των τμθμάτων με ςυντελεςτι 1,2  επι του ςυνόλου των τμθμάτων 

που  κα ζχει τελικά δικαίωμα να δθλϊςει.  Αν ο ςυγκεκριμζνοσ υποψιφιοσ 

δεν ζχει το δικαίωμα να  δθλϊςει κανζνα τμιμα κα εμφανίηεται κατάλλθλο 

μινυμα. Η επαναλθπτικι διαδικαςία να  τερματίηεται όταν δοκεί ωσ όνομα 

ο χαρακτιρασ κενό.  

Μονάδες 6  

 

 


