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ΘΕΜΑ 1ο 

Α. 

1. Σ 

2. Σ 

3. Λ 

 

Β.  1 – c 

 2 – h 

 3 – f 

 4 – g 

 5 – d 

 6 – a 

 7 – e 

 8 – b 

Γ. 

i � 0  

Όσο i<= 10 επανάλαβε 

  i � i + 1 
  x� x+ i 
  i � i + 2 

 
Τέλος_επανάληψης 

 

Για i από 0 µέχρι 10 µε_βήµα 3 

  x ����  x+ i +1 

Τέλος_επανάληψης 

∆. 

∆εν ικανοποιεί το κριτήριο της καθοριστικότητας γιατί στην περίπτωση που η µεταβλητή Β πάρει την 

τιµή µηδέν θα πρέπει να εκτελεστεί το πρώτο σκέλος της Αν και έτσι θα έχουµε διαίρεση µε το 0. 

Ο βελτιωµένος αλγόριθµος είναι: 
∆ιάβασε Β 

ΑΝ  Β>0 ΤΟΤΕ  

   Χ‹― 1/Β 

ΑΛΛΙΩΣ  

   Χ ‹― Β 

ΤΕΛΟΣ ΑΝ 

Αρκεί να αφαιρεθεί το = 

 

Ε. Οι κύριες λειτουργίες στη δοµή της στοίβας είναι : 

1. Η ώθηση (push) στοιχείου στην κορυφή της στοίβας 



2.  Η απώθηση (pop) στοιχείου από τη στοίβα 

Και στη δοµή της ουράς 

1. Η εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς 

2. Η εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εµπρός άκρο της ουράς 

 

ΘΕΜΑ 2ο  

 

ΚΥΡΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑ∆1 ΣΥΝ1 

α β χ Οθόνη Κ λ µ ε ζ Συν1 

1 2         

    2 1     

4 3 7 4,3,7 3 4 7    

    3 4 7    

7 4 11 7,4,11 4 7 11    

       7 4  

  20 7,4,20    14 6 20 

   20       

 

Τελικά εµφανίζεται : 4,3,7,7,4,11,7,4,20,20 

 

Προσοχή!  
Η διαδικασία επιστρέφει πίσω τις τιµές όλων των παραµέτρων ενώ η συνάρτηση επιστρέφει µόνο την 

τιµή µε το όνοµά της και όχι τις τιµές των παραµέτρων 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ3 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Α[1000], Β[10], Θ, i 

ΛΟΓΙΚΕΣ : flag 

ΑΡΧΗ 

 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 1000 

  ∆ΙΑΒΑΣΕ Α[i] 

  ΑΝ i <=10 ΤΟΤΕ 

   ∆ΙΑΒΑΣΕ Β[i] 

  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  ! το διαβασµα του πίνακα Β µπορεί να γίνει και µε   

&ξεχωριστή επανάληψη 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 991 !ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΜΕΧΡΙ 1000 ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΕΙ Ο Α ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ (991+9=1000)  

 flag � isotita (Α, Β, i) 

 ΑΝ flag = ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ   !(ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΤΕΙ  : ΑΝ flag ΤΟΤΕ 

   ΓΡΑΨΕ ‘Η ΘΕΣΗ ‘, i,’ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 

 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ isotita (Α, Β, θ) : ΛΟΓΙΚΗ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  



 ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Α[1000], Β[10], θ, i, κ 

 ΛΟΓΙΚΕΣ : flag 

 

ΑΡΧΗ 

 flag � ΑΛΗΘΗΣ        !ξεκιναµε µε την παραδοχή ότι ισχύει η ισότητα και αν σε κάποιο σηµείο δεν ισχύσει τότε αλλάζουµε το flag 

 i � θ 

 κ � 1 

 ΟΣΟ i<= θ+9 ΚΑΙ flag = ΑΛΗΘΗΣ  ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ! εξετάζουµε τα 10 στοιχεία του Β µε 10 στοιχεία του Α από το θ  

& ως το θ + 9 

  ΑΝ Β[κ]<>Α[i] ΤΟΤΕ 

   flag�ΨΕΥ∆ΗΣ 

  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

  κ�κ+1 

 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 isotita � flag  

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
 

Αλγόριθµος ΘΕΜΑ4 

Για i από 1 µέχρι 15 

 ∆ιάβασε oν[i], ποσοστό[i] 

Τέλος_επανάληψης   !α ερώτηµα 

Για i από 1 µέχρι 15 

 Αν ποσοστό[i] <3 τότε 

Εκτύπωσε “Το κόµµα ”,ον[i], “δεν λαµβάνει καµία έδρα και συγκέντρωσε ποσοστό”, 

&ποσοστό[i], “%”. 

 Τέλος_αν 

Τέλος_Επανάληψης                         !β ερώτηµα 

max�ποσοστό[1] 

θmax�1                       !     (ή εναλλακτικά ονmax�on[1]) 

Για i από 1 µέχρι 15 

 Αν ποσοστό[i] >max τότε 

  max�ποσοστό[i] 

  θmax�i                         !     (ή εναλλακτικά ονmax�on[i]) 

 Τέλος_αν 

Τέλος_επανάληψης 

Εκτύπωσε “το κόµµα ”, ον[θmax], “έχει το µεγαλύτερο ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων”  ! γ ερώτηµα 

Σ�0 

κ�1 

Για i από 1 µέχρι 15 

 Αν i = θmax τότε 

  θmaxεδρ�κ 

 Τέλος_αν                           ! κρατάω τη θέση του πρώτου κόµµατος στο νέο πίνακα σε ξεχωριστή µεταβλητή  

Αν ποσοστό[i]>=3 τότε 

Σ�Σ + ποσοστό[i] 

  ποσεδρ[κ]�ποσοστό[i]       ! αντιγράφω τα στοιχεία των κοµµάτων που δικαιούνται έδρα σε ξεχωριστούς πίνακες που να 

&έχουν µόνο αυτά τα κόµµατα 

  ονεδρ[κ]�ον[i] 

Εναλλακτικά µπορώ να χρησιµοποιήσω ΓΙΑ αντί για ΟΣΟ γνωρίζοντας βέβαια ότι αν 

εκτελεστεί η ΑΝ έστω µια φορά οι επόµενες επαναλήψεις της ΓΙΑ που θα γίνουν είναι 

περιττές κάτι που προγραµµατιστικά δεν ενδείκνυται. Μπορώ δηλαδή να γράψω την 
επανάληψη ως εξής: 

flag� ΑΛΗΘΗΣ 

κ� 1 
ΓΙΑ i ΑΠΟ θ ΜΕΧΡΙ Θ+9  

 ΑΝ Β[κ] <> Α[i] ΤΟΤΕ 

  flag� ΨΕΥ∆ΗΣ 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

 κ�κ+1 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ή εναλλακτικά ονmax 



  κ�κ+1 

 Τέλος_αν 

Τέλος_επανάληψης 

Εκτύπωσε “το άθροισµα του ποσοστού των κοµµάτων που δικαιούνται έδρα είναι ”, Σ       ! δ ερώτηµα 

 

Σεδρ�24 

Για i από 1 µέχρι κ-1                               ! οι νέοι πίνακες έχουν κ-1 στοιχεία  

 Αν i <> θmaxεδρ και Σ<>0 τότε  

  εδρ[i]= A_M(ποσεδρ[i]*24/Σ) 

  Σεδρ�Σεδρ-εδρ[i] 

 Αλλιώς_αν Σ=0  

  Εκτύπωσε “δεν έχεις δώσει σωστά στοιχεία” 

 Τέλος_αν                  ! υπολογίζει και βάζει σε πίνακα τον αριθµό των εδρών όλων των κοµµάτων πλην του πρώτου και παράλληλα 

&αφαιρεί µε τη βοήθεια της Σεδρ κάθε φορά τις έδρες που υπολογίζονται έτσι ώστε η τελική τιµή της Σεδρ θα είναι οι έδρες του πρώτου κόµµατος. 

&Παράλληλα ελέγχουµε και την περίπτωση του Σ=0 ώστε να έχουµε εξασφαλίσει την καθοριστικότητα του αλγόριθµου 

Τέλος_επανάληψης 

εδρ[θmaxεδρ]� Σεδρ           !µπαίνει στη θέση µεγίστου του πίνακα εδρ και το τελευταίο στοιχείο που είναι οι έδρες του πρώτου κόµµατος 

 

Για i από 1 µέχρι κ-1 

 Εκτύπωσε “το κόµµα ”,ονεδρ[i], “έλαβε ”, εδρ[i], “ εδρες”               !εµφανίζει τις έδρες των κοµµάτων 

Τέλος_επανάληψης                                 ! ε ερώτηµα 

 

Τέλος ΘΕΜΑ4 

Εναλλακτική λύση για το ε’  ερώτηµα χωρίς αντιγραφή σε νέους πίνακες: 

 

 

Σεδρ�24 

Για i από 1 µέχρι 15 

 Αν i<>θmax και ποσοστό[i]>=3 και Σ>0 τότε 

  εδρ= A_M(ποσοστό[i]*24/Σ) 

  Σεδρ�Σεδρ-εδρ 

  Εκτύπωσε “το κόµµα ”,ον [i], “έλαβε ”, εδρ, “ εδρες”               !εµφανίζει τις έδρες των κοµµάτων 

 Αλλιώς_αν Σ=0 τότε 

  Εκτύπωσε “δεν έχεις δώσει σωστά στοιχεία” 

 Τέλος_αν   

Τέλος_επανάληψης 

Εκτύπωσε “το κόµµα ”,ον [θmax], “έλαβε ”, Σεδρ, “ εδρες”               !εµφανίζει τις έδρες του πρώτου κόµµατος 

Τέλος_επανάληψης 


