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ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
 ΘΕΜΑ 1ο 
 Να γραφεί αλγόριθµος και πρόγραµµα που να υλοποιεί τα παρακάτω: 
α) να εισάγονται από το πληκτρολόγιο 2 ηµεροµηνίες µεταξύ  1-1-80 και   31-
12-99 
β) να εµφανίζεται στην οθόνη η διαφορά των ηµεροµηνιών αυτών στη µορφή 
: µέρες-µήνες-έτη. 
 Να λαµβάνεται υπ' όψη ο αριθµός των ηµερών κάθε µήνα καθώς και ο 
αριθµός των ηµερών δίσεκτου έτους. Δίσεκτο έτος είναι εκείνο που διαιρεί-
ται ακριβώς µε το 4. 
 
 
 ΘΕΜΑ 2ο 
 Δίδεται το παρακάτω τρίγωνο αριθµών : 
 
γραµµή-1 0 1 0     
γραµµή-2 0 1 1 0    
γραµµή-3 0 1 2 1 0   
γραµµή-4 0 1 3 3 1 0  
γραµµή-5 0 1 4 6 4 1 0 

 
 Αφού εντοπίσετε τη µέθοδο παραγωγής των αριθµών να γραφεί αλγό-
ριθµος και πρόγραµµα που θα εισάγεται ο αριθµός των γραµµών Ν, θα πα-
ράγεται τρίγωνο Ν γραµµών και θα εµφανίζεται στην οθόνη. (Το υπόδειγµα 
είναι για Ν=5). 
 
Γράφονται και τα 2 θέµατα. 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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ΘΕΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
 ΘΕΜΑ 1ο 
 Μια βιοµηχανία µπισκότων θέλει να παρασκευάσει Ν πακέτα µπισκό-
των των 20 τεµαχίων ακριβώς. Πριν τη τελική συσκευασία, τα παραγόµενα 
µπισκότα, περνούν από µονάδα ελέγχου του πάχους και του βάρους κάθε 
µπισκότου. 
 Η µηχανή παραγωγής παρασκευάζει µπισκότα µε πάχος από 4 µέχρι  
και 6 mm και µε βάρος από 15 µέχρι και 19 gr. Η µονάδα ελέγχου επιτρέπει 
να οδηγηθούν για συσκευασία τα µπισκότα εκείνα των οποίων το µεν πάχος 
τους κυµαίνεται από 4.5 µέχρι και 5,5 mm, το δε βάρος τους κυµαίνεται από 
16.5 µέχρι και 17,5 gr. 
 Να γραφεί αλγόριθµος και πρόγραµµα που : 

- να δέχεται από το πληκτρολόγιο το πλήθος Ν των πακέτων που θα 
παραχθούν, 

- να εµφανίζει τον συνολικό αριθµό µπισκότων που παρήγαγε η µηχανή 
καθώς και τον αριθµό των µπισκότων που απορρίφτηκαν από τη µο-
νάδα ελέγχου. 

 Το πάχος και το βάρος κάθε µπισκότου προσοµοιώνεται µε τη χρήση 
γεννήτριας τυχαίων αριθµών, που διατίθεται από το σύστηµα του υπολογιστή 
σας. 
 
 
 ΘΕΜΑ 2ο 
 Δίνεται αρχείο µε γραµµογράφηση : 

- Κωδικός νοµού του σχολείου αποφοίτησης µαθητή (CODE) 
- Ονοµατεπώνυµο µαθητή (ΟΝΟΜΑ) 
- Τελικός προαγωγικός βαθµός (BAUMOS) 

 
 Το αρχείο είναι ταξινοµηµένο κατά κωδικό νοµού 
 
 Ζητείται να εµφανίζεται στην οθόνη, 

- κάθε κωδικός νοµού 
- ο µέσος όρος των προαγωγικών βαθµών των µαθητών του νοµού. 

 



 ΘΕΜΑ 3ο 
 Έστω τµήµα σχεδίου πόλης Μ x Ν δρόµων που τέµνονται κάθετα. 
Κάποιος επισκέπτης της πόλης βρίσκεται στο κάτω αριστερό άκρο του σχε-
δίου αυτού και θέλει να φτάσει στο πάνω δεξιό άκρο του. 
 Η κίνηση σε κάθε τµήµα δρόµου ορίζεται από τυχαία παραγόµενο α-
ριθµό στο διάστηµα από 0 µέχρι και 3. 
 Αν ο αριθµός είναι το µηδέν, η κίνηση προς τη κατεύθυνση αυτή είναι 
απαγορευµένη. 
 Αν ο αριθµός είναι το ένα, η κίνηση επιτρέπεται προς τα πάνω ή δε-
ξιά. 
 Αν ο αριθµός είναι το δύο, η κίνηση επιτρέπεται προς τα κάτω ή αρι-
στερά. 
 Αν ο αριθµός είναι το τρία, η κίνηση επιτρέπεται προς όλες τις κατευ-
θύνσεις. 
 
 Ζητείται να ελέγξετε τη δυνατότητα ύπαρξης διαδροµής και να την 
εµφανίσετε ή σε αντίθετη περίπτωση να εµφανίσετε κατάλληλο µήνυµα. 
(Εκτός των ορίων του σχεδίου δεν επιτρέπεται η κίνηση). 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : 
 

2 3 0 Τ 
0 1 2 3 
2 1 1 3 
1 1 3 3 
Α 0 2 1 

 
 
 Να γραφούν τα δύο από τα τρία θέµατα. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 
 
 


