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ΝΟΥΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2022 

 

 

ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω 
προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή 
τη λέξη ΛΑΘΟΣ , αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  

1. Όλες οι λειτουργίες που εφαρμόζονται στις λίστες εφαρμόζονται και 
στους πίνακες. 

2. Στον έλεγχο “μαύρου κουτιού”, τα σενάρια ελέγχου βασίζονται στον 
κώδικα του προγράμματος. 

3. Η δυνατότητα ενός αντικειμένου να συνδυάζει εσωτερικά τα δεδομένα 
και τις μεθόδους χειρισμού του, καλείται ενθυλάκωση. 

4. Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός είναι μια μεθοδολογία ανάπτυξης 
εφαρμογών, η οποία στηρίζεται σε αυτόνομες προγραμματιστικές 
οντότητες, με δική τους ταυτότητα και συμπεριφορά. 

5. Αν οι δείκτης rear μιας ουράς υλοποιημένης με πίνακα 20 θέσεων, έχει 
τιμή 20, αυτό σημαίνει πως η ουρά έχει 20 στοιχεία.  

Μονάδες 10  

Α2 Να αναπτύξετε τα παρακάτω στο τετράδιό σας: 

1. Τι εννοούμε με τον όρο εκσφαλμάτωση; Να αναφέρετε ονομαστικά τα 
είδη λαθών που βρίσκουμε σε ένα πρόγραμμα;                  (μονάδες 4) 

2. Να περιγράψετε την “κληρονομικότητα”, ως χαρακτηριστικό του 
αντικεμενοστραφή προγραμματισμού.     (μονάδες 3) 

3. Τι είναι τα δυαδικά δένδρα αναζήτησης; Μπορούν να υπάρχουν 
διαφορετικές δομές δυαδικών δένδρων αναζήτησης που αποθηκεύουν 
τα ίδια στοιχεία;       (μονάδες 3) 

Μονάδες 10 

Α3 Δίνεται η παρακάτω δομή δένδρου με 8 κόμβους και οι τιμές: 

7, 11, 13, 16, 17, 19, 23,35. 
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Με δεδομένο ότι η τιμή 19 τοποθετείται στην ρίζα του δέντρου, να γράψετε 
στο τετράδιο σας το όνομα κάθε κόμβου και δίπλα τον αριθμό που πρέπει 
να τοποθετηθεί ώστε να σχηματιστεί ένα δένδρο δυαδικής αναζήτησης. 

Μονάδες 4 

Α4 Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος, που σε ένα δοθέντα πίνακα 150 
στοιχείων εμφανίζει τη θέση του δεύτερου στοιχείου στη σειρά, που είναι 
αρνητικός αριθμός. Να συμπληρώσετε τα κενά έτσι ώστε να υπολογίζει 
σωστά την λειτουργιά που περιγράφτηκε. 

β0 

α0 

γ…(1)… 

i 1 

ΌΣΟ i<=150 ΚΑΙ β=0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

 ΑΝ Α[i]<0 ΤΟΤΕ 

  γ…(2)… 

  ΑΝ γ=…(3)…ΤΟΤΕ 

   α…(4)… 

   β1 

  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

 ii + 1 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΑΝ β = …(5)… ΤΟΤΕ 

 ΓΡΑΨΕ α 

ΑΛΛΙΩΣ 

 ΓΡΑΨΕ ‘ Δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο’ 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

Μονάδες 5 
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Α1 Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος. 

ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 

ΟΣΟ Χ <> 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

 ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 5 

  Χ  Χ + Κ 

 TΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 ΓΡΑΨΕ Χ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

1. Τι θα εμφανίσει, αν ως τιμή εισόδου πλητρολογηθεί -30 (μονάδες 4) 

2. Να γράψετε τμήμα προγράμματος που να υλοποιεί την ίδια λειτουργία, 
χρησιμποιώντας αποκλειστικά την επαναληπτική δομή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ.   
         (μονάδες 7) 

Μονάδες 11 

ΘΕΜΑ Β 

B1 Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα το οποίο διαβάζει τα ονόματα και τους 
βαθμούς των μαθητών ενός σχολείου και εμφανίζει το ποσοστό των 
μαθητών με βαθμό άνω του 18.  Η επαναληπτική διαδικασία τερματίζει όταν 
διαβαστεί το όνομα «ΤΕΛΟΣ», ενώ για την εισαγωγή του βαθμού 
πραγματοποιεί έλεγχο εγκυρότητας εξασφαλίζοντας ότι ανήκει στο 
διάστημα [1,20].  Ωστόσο, περιέχει πλήθος λαθών. 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Β1 

2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

3. ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Π, Β 

4. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΠΟΣ 

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝ 

6. ΑΡΧΗ 

7. Π  0 

8. ΜΑΘ  0 

9. ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ  

10. ΟΣΟ ΟΝ <> ‘ΤΕΛΟΣ’ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

11. ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

12. ΔΙΑΒΑΣΕ Β  

13. ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Β >= 1 Ή Β <= 20 

14. ΑΝ Β > 18  

15. Π  Π + Β 

16. ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

17. ΜΑΘ  ΜΑΘ + 1 

18. ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

19. ΠΟΣ  Π * 100 / ΜΑΘ 

20. ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΠΟΣ 

21. ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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Να βρείτε τα λάθη που υπάρχουν αναφέροντας για το καθένα: 

• την γραμμή του προγράμματος, στην οποία το εντοπίσατε  

• ποιο είναι το λάθος 

• το είδος του λάθους (συνατακτικό,λογικό, ή λάθος κατά την 
εκτέλεση). 

Μονάδες 10 

B2 Έστω το ακόλουθο υποθετικό πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, κάθε γραμμή του 
οποίου είναι αριθμημένη και ο αριθμός γραμμής αποτελεί διεύθυνση του 
προγράμματος στην μνήμη: 

01.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΙΒΑ_ΧΕ 
02. ......  
03.ΑΡΧΗ 
04.ΚΑΛΕΣΕ ΔΙΑΔ1() 
05. ...... 
06.ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
07.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΔ1() 
08. ...... 
09.ΚΑΛΕΣΕ ΔΙΑΔ2() 
10. ...... 
11.ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 
12.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΔ2() 
13. ...... 
14.ΚΑΛΕΣΕ ΔΙΑΔ3() 
15. ......  
16.ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 
17.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΔ3() 
18. ...... 
19.ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

1. Ποιοι από τους παραπάνω αριθμούς γραμμής αποτελούν διεύθυνση 
επιστροφής;         (μονάδες 4) 

2. Να σχεδιάσετε τη στοίβα χρόνου εκτέλεσης, όταν η ροή του 
προγράμματος βρίσκεται:       (μονάδες 6) 

α. στη γραμμή 08 

β. στη γραμμή 18 

γ. στη γραμμή 05 

.Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ Γ 

Σε ένα κέντρο εμβολιασμού κατά του covid,οι πολίτες εξυπηρητούνται κατά 
προτεραιότητα με την σειρά που προσέρχονται στο κέντρο.  Ο υπάλληλος 
υποδοχής καταγράφει τον ΑΜΚΑ του πολίτη και τον προωθεί σε έναν από τους 
δύο γιατρούς που εργάζονται στο κέντρο για τον εμβολιασμό.   Για το σκοπό 
αυτό, να γραφεί πρόγραμμα το οποίο: 

Γ1 Να εμφανίζει μενού με τις παρακάτω επιλογές:   (μονάδες 1) 

1. Νέος Πολίτης    2.Εμβολιασμός    3.Έξοδος 

Γ2 Όταν ο υπάλληλος υποδοχής επιλέξει το 1 (Νέος Πολίτης), το πρόγραμμα 
θα πρέπει:        (μονάδες 4) 

• Να διαβάζει τον ΑΜΚΑ κάθε πολίτη που προσέρχεται στο κέντρο και να 
τον καταχωρεί σε ουρά 500 θέσεων που τηρείται για την αναμονή των 
πολιτών. 

• Στην περίπτωση που η ουρά είναι γεμάτη να εμφανίζεται το μήνυμα 

“Υπέρβαση ορίου εξυπηρέτησης”. 

Γ3 Όταν κάποιος γιατρός επιλέξει το 2 (Εμβολιασμός), το πρόγραμμα θα 
πρέπει:         (μονάδες 5) 

• Να διαβάζει τον αριθμό του γιατρού (1 ή 2) και να εμφανίζει μήνυμα της 
μορφής: “Ο πολίτης με ΑΜΚΑ <ΑΜΚΑ> να προσέλθει στο γραφείο του 
γιατρού <αριθμός γιατρού>” 

• Όπου <ΑΜΚΑ>, θα εμφανίζεται το ΑΜΚΑ του πολίτη που βρίσκεται 
πρώτος στην ουρά αναμονής και στη συνέχεια θα εξάγεται από την 
ουρά, και όπου <αριθμός γιατρού>, θα εμφανίζεται ο αριθμός του 
γιατρού (1 ή 2) που πληκτρολόγησε την επιλογή 2 (Εμβολιασμός) από 
το  μενού. 

• Στην περίπτωση που η ουρά είναι άδεια να εμφανίζει μήυνυμα “Δεν 
υπάρχει πολίτης σε αναμονή” 

Γ4 Η παραπάνω διαδικασία θα επαναλαμβάνεται μέχρι να εμβολιαστούν 500 
πολίτες ή όταν ο υπάλληλος υποδοχής επιλέξει το 3 (Έξοδος), στην λήξη 
της βάρδιας του κέντρου.      (μονάδες 3) 

Γ5 Το πρόγραμμα, επίσης, θα πρέπει να υπολογίζει και να εμφανίζει: 

1. Το πλήθος των πολιτών που εξυπηρέτησε κάθε γιατρός (μονάδες 2) 

2. Το πλήθος των πολιτών που ενώ είχαν καταχωρηθεί στην ουρά 
αναμονής δεν πρόλαβαν να εξυπηρετηθούν μέχρι το τέλος της βάρδιας. 
         (μονάδες 3) 

3. Τον μέσο χρόνο αναμονής των πολιτών, αν υποθέσουμε ότι ο χρόνος 
που χρειάζεται ο γιατρός για την ολοκλήρωση του εμβολιασμού και 
μέχρι να ξαναδηλώσει διαθέσιμος είναι 5 (πέντε) λεπτά. (μονάδες 2) 

.Μονάδες 20 

ΘΕΜΑ Δ 

Οι μαθητές του ομίλου ΝΟΥΣ ξεκινούν την προετοιμασία τους για τις 
πανελλαδικές εξετάσεις παρακολουθώντας κατάλληλα διαμορφωμένο 
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πρόγραμμα από την Β Λυκείου.  Στο διάστημα των 2 ετών προετοιμασίας 
γράφουν συνολικά 10 διαγωνίσματα στο μάθημα της Πληροφορικής.  Αν 
θεωρήσουμε ότι σε ετήσια βάση το πλήθος των μαθητών που παρακολουθούν 
Πληροφορική είναι 150, να γράψετε πρόγραμμα το οποίο: 

Δ1 Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων   (μονάδες 1) 

Δ2 Να διαβάζει το όνομα κάθε μαθητή καθώς και τους βαθμούς που έλαβε στα 
10 διαγωνίσματα (στην κλίμακα του 100) και να τα αποθηκεύει σε 
κατάλληλους πίνακες, πραγματοποιώντας έλεγχο ορθότητας για τον βαθμό. 

(μονάδες 3) 

Δ3 Να εμφανίζει τον μικρότερο και τον μεγαλύτερο βαθμό κάθε μαθητή καθώς 
και τον μέσο όρο του από όλα τα διαγωνίσματα.     (μονάδες 3) 
Για τους παραπάνω υπολογισμούς να χρησιμοποιηθεί κατάλληλο 
υποπρόγραμμα το οποίο περιγράφεται στο ερώτημα Δ5.   

Δ4 Να ζητά και να διαβάζει το όνομα ενός μαθητή και εφόσον βρεθεί 
καταχωρημένο, να εμφανίζει αν ο μαθητής είχε συνεχόμενη βελτίωση στα 
διαγωνίσματά του (κάθε διαγώνισμα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο 
του προηγούμενου).  
Η παραπάνω διαδικασία να εκτελείται επαναληπτικά μέχρι να 
πληκτρολογηθεί ως όνομα η λέξη «Τέλος».    (μονάδες 8) 

Δ5 Να γραφεί υποπρόγραμμα το οποίο να δέχεται έναν δισδιάστατο πίνακα 
ακεραίων, διάστασης 150 x 10 και έναν ακέραιο αριθμό που θα προσδιορίζει 
μία συγκεκριμένη γραμμή του πίνακα.  Το υποπρόγραμμα θα πρέπει να 
επιστρέφει  στο κύριο πρόγραμμα την ελάχιστη, την μέγιστη και την μέση 
τιμή των στοιχείων της γραμμής.      (μονάδες 5) 

Μονάδες 20 

 

ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Επιμέλεια Θεμάτων :  

Γεωργία Γιαννοπούλου  
Θοδωρής Ευθυμιάδης  
από την ομάδα Πληροφορικής  του Ομίλου Πρότυπων Φροντιστηρίων ΝΟΥΣ  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1.  Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο 
μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να 
γράψετε.  
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και 

μόνον ανεξίτηλης μελάνης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για 
σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.  

5.  Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
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6. Διάρκεια εξέτασης: τρείς (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων 

 


