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ΝΟΤ ΟΜΙΛΟ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΩΝ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 2021 

 

ΑΡΧΗ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

ΘΕΜΑ Α  

Α1.  Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αρικμό κακεμιάσ από τισ παρακάτω προτάςεισ 1 ζωσ 
5 και δίπλα τθ λζξθ ΩΣΟ, αν θ πρόταςθ είναι ςωςτι, ι τθ λζξθ ΛΑΘΟ , αν θ πρόταςθ 
είναι λανκαςμζνθ.  

1. Μερικζσ φορζσ το λογικό λάκοσ δεν υπάρχει ςτθν εντολι που εμφανίηεται το 
λανκαςμζνο αποτζλεςμα, αλλά ςε προθγοφμενθ εντολι. 

2. τθ ςτοίβα, ο ίδιοσ δείκτθσ μασ δίνει, τόςο τθ κζςθ του ςτοιχείου που μπορεί να 
απωκθκεί, όςο και τθ κζςθ εκείνου που ειςιλκε τελευταίο. 

3. Ο βρόχοσ μίασ επαναλθπτικισ δομισ ΟΟ εκτελείται πάντα μία φορά. 

4. Η λίςτα των τυπικϊν παραμζτρων κακορίηει τισ παραμζτρουσ ςτθν κλιςθ του 
υποπρογράμματοσ. 

5. Οι πίνακεσ περιορίηουν τισ δυνατότθτεσ του προγράμματοσ.  

Μονάδεσ 10  

Α2.  Να απαντιςετε τισ παρακάτω ερωτιςεισ ςτο τετράδιό ςασ: 

1. Σι είναι θ δομι δεδομζνων;                    (μονάδεσ 2) 

2. Ποια είναι τα ςτοιχεία που προςδιορίηουν μία γλϊςςα προγραμματιςμοφ; 
(Να αναφερκοφν ονομαςτικά)                  (μονάδεσ 4) 

3. Ποιεσ κατθγορίεσ λακϊν μπορεί να παρουςιαςτοφν ςε ζνα πρόγραμμα;  
(Να αναφερκοφν ονομαςτικά και να δοκεί ζνα παράδειγμα ανά περίπτωςθ). 

(μονάδεσ 6) 

Μονάδεσ 12 

Α3.  Δίνεται το παρακάτω τμιμα προγράμματοσ που περιλαμβάνει μια επαναλθπτικι δομι. 

SUM  0 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕ_ΒΗΜΑ 2 
 SUM  SUM + Ι 
 ΓΡΑΨΕ SUM 
TΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΓΡΑΨΕ Ι 

1. Πόςεσ φορζσ κα εκτελεςτεί ο βρόχοσ τθσ παραπάνω επανάλθψθσ;            (μονάδεσ 2) 

 

ON/MO  

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΣΑΞΗ Γϋ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕ 
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2. Ποιεσ τιμζσ κα εμφανιςτοφν                   (μονάδεσ 3) 

3. Να γράψετε τμιμα προγράμματοσ που να υλοποιεί τθν ίδια λειτουργία, 
χρθςιμποιϊντασ τθν επαναλθπτικι δομι ΟΟ αντί τθσ ΓΙΑ.               (μονάδεσ 3) 

Μονάδεσ 8 

Α4. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα το οποίο διαβάηει 100 ακζραιουσ αρικμοφσ, τουσ 
αποκθκεφει ςε μονοδιάςτατο πίνακα και ςτθ ςυνζχεια υπολογίηει και εμφανίηει τον μζγιςτο 
από αυτοφσ και τθν κζςθ του πίνακα ςτθν οποία βρίςκεται, ωςτόςο, ο κϊδικασ 
περιλαμβάνει ζνα πλικοσ λακϊν. 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΡΕ_ΣΑ_ΛΑΘΗ 

2. ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

3. ΑΚΕΡΑΙΕ: K, ΑΡ*100+, ΜΑΧ 

4. ΑΡΧΗ 

5. ΓΙΑ K ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ_ΟΣΟΤ 100 

6. ΔΙΑΒΑΕ ΑΡ*100] 

7. ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

8. ΜΑΧ  ΑΡ*1+ 

9. ΘΕΗ  ΑΡ*1+ 

10. ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 100 

11. ΑΝ ΑΡ*Κ+ < ΜΑΧ ΣΟΣΕ 

12. ΜΑΧ  ΑΡ*Κ+ 

13. ΘΕΗ  Κ 

14. ΣΕΛΟ_ΑΝ 

15. ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

16. ΓΡΑΨΕ ‘Η μζγιςτθ τιμι είναι’, ΜΑΧ, ‘και βρίςκεται ςτθ κζςθ’, ΘΕΗ 

17. ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Να βρείτε τα λάκθ που υπάρχουν αναφζροντασ τθν γραμμι του προγράμματοσ, ςτθν οποία 
το εντοπίςατε κακϊσ και το είδοσ του λάκουσ (ςυνατακτικό, ι λογικό). 

Μονάδεσ 10 

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα και ζνα υποπρόγραμμα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘζμαΒ1 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

 ΑΚΕΡΑΙΕ: i, x 
ΑΡΧΗ 
ΔΙΑΒΑΕ x 
i  1 
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

i  i + 1 
ΚΑΛΕΕ ΝΟΤ(x,i) 
ΓΡΑΨΕ x 

ΜΕΧΡΙ_ΟΣΟΤ x = 1 
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΝΟΤ(α,β) 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

 ΑΚΕΡΑΙΕ: α, β 
ΑΡΧΗ 
ΌΟ α MOD β = 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

 ΓΡΑΨΕ β 
 α  α DIV β 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΣΕΛΟ_ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
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1. Ποιεσ είναι οι πραγματικζσ και ποιεσ οι τυπικζσ παράμετροι;               (μονάδεσ 2) 

2. Σι κα εμφανιςτεί κατά τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ, αν ωσ τιμι ειςόδου 
δοκεί θ τιμι 90;                    (μονάδεσ 8) 

Μονάδεσ 10 

Β2. Η ταξινόμθςθ με επιλογι (selection sort), αποτελεί βαςικό τρόπο ταξινόμθςθσ, που 
υλοποιείται ςε ζναν μονοδιάςτατο πίνακα ςε τρία βιματα:  

1. Επιλογι του ελάχιςτου ςτοιχείου  
2. Ανταλλαγι του ελάχιςτου με το πρϊτο ςτοιχείο (1ο ςτοιχείο – min1) 
3. Επανάλθψθ των βθμάτων 1 και 2 για τα υπόλοιπα ςτοιχεία του πίνακα (2ο ςτοιχείο – 

min2… 3ο ςτοιχείο – min3… κ.ο.κ) 

Παρακάτω δίνεται θμιτελζσ τμιμα προγράμματοσ ςε ΓΛΩΑ το οποίο υλοποιεί τον 
παραπάνω αλγόρικμο ςε ζνα πίνακα 100 ςτοιχείων. 

ΓΙΑ I ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 99 
P ← ………. 
MΙΝ ← TABLE[I] 
ΓΙΑ J ΑΠΟ Ι + 1 ΜΕΧΡΙ 100 

ΑΝ TABLE[J] < ΜΙΝ ΣΟΣΕ 
P  ………. 
ΜΙΝ ← TABLE[J] 

ΣΕΛΟ_ΑΝ 
ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΣΑΒLE[P+ ← ………. 
………. ← ………. 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Να ξαναγράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον παραπάνω τμιμα προγράμματοσ με τα κενά 
ςυμπλθρωμζνα, ζτςι ϊςτε να αποδίδεται ςωςτά θ λειτουργικότθτα του αλγορίκμου. 

Μονάδεσ 10 

ΘΕΜΑ Γ  

Ο όμιλοσ φροντιςτθρίων ΝΟΤ διοργάνωςε για φζτοσ κφκλο διαγωνιςμάτων προςομοίωςθσ 
με τίτλο ‘’Δώςε Πανελλαδικζσ πριν τισ Πανελλαδικζσ’’.  τισ εξετάςεισ κα λάβουν μζροσ 
όλοι οι μακθτζσ τθσ Γ’ Λυκείου, το ςυνολικό πλικοσ των οποίων ανζρχεται ςε 350.  Για να 
διευκολφνετε τθν οργάνωςθ και επεξεργαςία των αποτελεςμάτων τθσ διαδικαςίασ καλείςτε 
να γράψετε πρόγραμμα ςε ΓΛΩΑ το οποίο: 

Γ1 Να περιλαμβάνει κατάλλθλο τμιμα δθλϊςεων                            (μονάδεσ 1) 

Γ2 Να διαβάηει, για κάκε μακθτι, το όνομά του, το επιςτθμονικό του πεδίο και τουσ 
βακμοφσ που ζλαβε ςε κάκε ζνα από τα 4 μακιματα ςτα οποία εξετάςτθκε.   
Όλα τα δεδομζνα που ειςάγονται να αποκθκεφονται ςε πίνακεσ ωσ εξισ: 

 Σα ονόματα ςτον πίνακα ΟΝ*350+ 

 Σο επιςτθμονικό πεδίο ςτον πίνακα Π*350+ και  

 Οι βακμοί ςτον πίνακα Β*350,4+ 

 Οι βακμοί κα ειςάγονται ςτθν κλίμακα του 20 με ζνα δεκαδικό ψθφίο και για τθν 
αποδοχι του κα πρζπει να υλοποιείται ζλεγχοσ εγκυρότθτασ, ϊςτε να ανικει 
ςτο διάςτθμα *0,20+.                               (μονάδεσ 4) 
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Γ3 Θα δθμιουργεί νζο πίνακα ΜΟΡ*350+ με το ςφνολο βακμολογίασ (μορίων) του κάκε 
μακθτι, το οποίο υπολογίηεται ωσ εξισ:                              (μονάδεσ 6) 

 Βιμα 1 
Ακροίηουμε τουσ γραπτοφσ βακμοφσ των τεςςάρων μακθμάτων και 
πολλαπλαςιάηουμε το άκροιςμα επί δφο (2). 

 Βιμα 2 
Πολλαπλαςιάηουμε τα μακιματα βαρφτθτασ με τον ςυντελεςτι βαρφτθτασ (το 
1ο μάκθμα επί 1.3 και το δεφτερο μάκθμα επί 0,7) και ακροίηουμε μεταξφ τουσ. 

 Βιμα 3 
Προςκζτουμε τα αποτελζςματα του 1ου και 2ου βιματοσ και 
πολλαπλαςιάηουμε το άκροιςμά τουσ x100. 

Για παράδειγμα αν ζνασ μακθτισ ζχει γράψει ςτα τζςςερα μακιματα 17, 16, 15, 13 
τα ςυνολικά του μόρια υπολογίηονται ωσ εξισ:  
Μόρια = ((17 + 16 + 15 + 13) * 2 + (17 * 1.3 + 16 * 0.7)) * 100 = 15530 

Γ4 Να διαβάηει ζνα όνομα από το πλθκτρολόγιο και ςτθ ςυνζχεια να καλεί υποπρόγραμμα 
το οποίο αφοφ κάνει τθ ςχετικι αναηιτθςθ κα εμφανίηει όλα τα ςτοιχεία που 
αντιςτοιχοφν ςτον μακθτι (το όνομα, το επιςτομονικό πεδίο, τουσ βακμοφσ που ζγραψε 
και τα ςυνολικά του μόρια).                              (μονάδεσ 2) 

Γ5 Να γραφεί το υποπρόγραμμα που περιγράφεται ςτο ερϊτθμα Γ4.   
Σο υποπρόγραμμα κα λαμβάνει τισ κατάλλθλεσ παραμζτρουσ, κα εκτελεί αναηιτθςθ και 
εφόςον ο μακθτισ βρεκεί καταχωρθμζνοσ κα εμφανίηει όλα τα ςτοιχεία του, 
διαφορετικά κα εμφανίηει κατάλλθλο μινυμα.                              (μονάδεσ 7)     

Μονάδεσ 20 

ΘΕΜΑ Δ 

το εκνικό επιχειρθςιακό ςχζδιο εμβολιαςμϊν κατά του Covid-19  ζχουν ενταχκεί ςυνολικά, 
μζχρι ςιμερα, 1000 εμβολιαςτικά κζντρα ςτθν Αττικι τα οποία ςτελεχϊνονται από 3.500 
υγειονομικοφσ. 

Να γραφεί πρόγραμμα ςε ΓΛΩΑ το οποίο: 

Δ1. Να περιζχει κατάλλθλο τμιμα δθλϊςεων                 (μονάδεσ 1) 

Δ2. Να διαβάηει, για κάκε υγειονομικό, το όνομά του και τον διμο ςτον οποίο λειτουργεί το 
κζντρο ςτο οποίο εργάηεται και να τα αποκθκεφει ςτον πίνακα ΤΓ[3500,2].     

(μονάδεσ 1) 

Δ3. Επίςθσ, να διαβάηει, για κάκε υγειονομικό, το ςυνολικό αρικμό εμβολιαςμϊν που 
διενιργθςε ανά θμζρα ςτο διάςτθμα ενόσ μινα (30 θμζρεσ) και να τον αποκθκεφει ςτον 
πίνακα ΕΜΒ*3500,30+.                                             (μονάδεσ 1) 

Δ4. Να εμφανίηει για κάκε υγειονομικό το όνομά του, τον διμο ςτον οποίο λειτουργεί το 
κζντρο ςτο οποίο εργάηεται, κακϊσ και το ςυνολικό αρικμό εμβολίων που 
πραγματοποίθςε όλο τον μινα.                               (μονάδεσ 4) 

Δ5. Να εμφανίηει το ςυνολικό αρικμό εμβολιαςμϊν που πραγματοποιικθκαν ανά θμζρα ςε 
όλα τα εμβολιαςτικά κζντρα.                                (μονάδεσ 4) 

Δ6. Να εμφανίηει τθν θμζρα του μινα που ζγιναν οι περιςςότεροι εμβολιαςμοί, κακϊσ και 
τον αρικμό των εμβολιαςμϊν αυτϊν.                               (μονάδεσ 4) 
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Δ7. Να εμφανίηει το ποςοςτό εμβολιαςμϊν που πραγματοποιικθκαν ςτον διμο Ακθναίων, 
επί του ςυνόλου εμβολιαςμϊν που ζγιναν όλο τον μινα.               (μονάδεσ 5) 

ημείωςη: Να λθφκεί υπόψθ ότι ςτον ίδιο διμο μπορεί να εργάηονται περιςςότεροι 
του ενόσ υγειονομικοί και επομζνωσ ο διμοσ Ακθναίων ενδζχεται να υπάρχει πολλζσ 
φορζσ ςτον πίνακα ΤΓ*3500,2+.  Επίςθσ, τονίηεται ότι οι πίνακεσ ΤΓ και ΕΜΒ είναι 
παράλλθλοι. 

              Μονάδεσ 20 

ΣΕΛΟ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟΤ 

1. το τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (θμερομθνία, εξεταηόμενο μάκθμα). 
Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων, αμζςωσ 
μόλισ ςασ παραδοκοφν.  Καμιά άλλθ ςθμείωςθ δεν επιτρζπεται να γράψετε.  
Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντιςετε ςτο τετράδιό ςασ ςε όλα τα κζματα.  

4. Να γράψετε τισ απαντιςεισ ςασ μόνο με μπλε ι μαφρο ςτυλό διαρκείασ και μόνον 
ανεξίτθλθσ μελάνθσ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε μολφβι μόνο για ςχζδια, 
διαγράμματα και πίνακεσ.  

5. Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  

6. Διάρκεια εξζταςθσ: τρείσ (3) ϊρεσ μετά τθ διανομι των φωτοαντιγράφων.  

7. Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ : Μία (1) ϊρα μετά τθ διανομι των φωτοαντιγράφων. 


