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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 
 

ΠΑΓΚΤΠΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2012 
 

Μάθημα:  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ 
 

 

1.  

 

Αξρή

Σέινο

ΑιεζήοΦεπδήο

N1<0

ΣΤΠΧΔ 

TOTAL

Γηάβαζε

N1,N2,N3

TOTAL ß- N1*N2*N3TOTALß- N1+N2+N3

 
 
2. (α) Σν απνηέιεζκα ηεο θάζεο θαζνξηζκνύ πξνδηαγξαθώλ είλαη ην έγγξαθν 

πξνδηαγξαθώλ. Υξεζηκνπνηείηαη ωο ζπκβόιαην κεηαμύ ηνπ πειάηε θαη ηεο νκάδαο 
αλάπηπμεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο 

 
(β)  Σξείο κέζνδνη θαηαγξαθήο ηωλ πξνδηαγξαθώλ ελόο Πιεξνθνξηαθνύ  πζηήκαηνο 

είλαη: (3 από ηα 4) 
(i) Η ρξήζε θπζηθήο γιώζζαο 
(ii) Σα δηαγξάκκαηα Ρνήο Γεδνκέλωλ 
(iii) Σα δηαγξάκκαηα ρέζεωλ Οληνηήηωλ 
(iv)  Αληηθεηκελνζηξαθήο αλάιπζε 

 
3. (α)  

i)  y := abs(2*exp(x+1) – 3 * SQR(x)*x);  
ii) y = sqrt(16/a)*x/(a+2);  

    (β) 
i)  T  
ii) F    
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4. (Γεθηή θαη ιύζε κε case/of) 
 
procedure prostimo (speed: integer; var pros:integer; var minima:string); 
begin 
     if (speed>=1) and (speed<=100) then  
     begin 
      pros:=0; 
      minima:='Κακία ππέξβαζε' 
     end 
     else if (speed>=101) and (speed<=175) then 
      begin 
       pros:=(speed-100); 
       minima:= 'Γύν βαζκνί πνηλήο' 
      end 
     else if speed>175 then 
       begin 
        pros:=0; 
        minima:='Πξνζαγωγή ζε Γηθαζηήξην' 
       end 
end; 
 

5.  
program askisi5; 
uses wincrt; 
  
var T1,T2:integer; 
 
 procedure calculate(var x:integer; y:integer); 
 begin 
       x:=x*y; 
       y:=y+3; 
       writeln('x= ',x,' y= ',y) 
 end; 
 
 begin 
      writeln(Γώζε Σ1, Σ2 : '); 
      readln(Σ1,Σ2); 
      calculate(T1,T2); 
      writeln('T1=  ',T1,' T2=  ',T2) 
 end. 

 
 
6. Σέζζεξα από ηα πην θάηω: 
{3}  const one = 1; 
{7}       c := 0; 
{9}      readln(Y); 
{10}     while Τ > 1 do 
{13} Y := Y - Y*0.20; 
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7. 
 

Μεταβλητές σνθήκη Παροσσίαση 

n k total timi neg (k>n) AND 

(neg) 

T/F timi>0 T/F Σέινο πξνγξάκκαηνο 15-2 

9 0 0 7 False   7>0 T 

 3 7 -3 True (3>9) AND F F -3>0 F 

 6 15 8  (6>9) AND T F 8>0 T 

 9  -2 True (9>9) AND T F -2>0 F 

 12    (12>9) AND 
T 

T    

          

 
 
8.  
program askisi8; 
uses wincrt; 
var  a,b,d,k:integer; 
 
begin 
 write('Γώζε θόθθνπο ζηηαξηνύ A: '); 
 readln(a); 
     write('Γώζε θόθθνπο ζηηαξηνύ Β: '); 
 readln(b); 
     k:=500; 
    d:=0; 
     while K<1000 do 
     begin 
      d:=d+1; 
          k:=k+a-b; 
          writeln('Κόθθνη = ',k,' Μέξεο = ',d) 
     end; 
     writeln('Η θωιηά ζα έρεη >=1000 θόθθνπο ζε ',d,' κέξεο'); 
end. 
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9.  
function order(pin1:pinakas):string; 
var  

i:integer;  
flag:boolean; 

 begin 
         flag:=true; 
         i:=1; 
         while flag and (i<35) do 
         begin 
           if pin1[i]>pin1[i+1] then  

        flag:=false; 
           i:=i+1 
         end; 
         if flag then 
            order:='TAΞINOMHMENA' 
        else 
            order:='MH TAΞINOMΗMENA'   

end; 
 
 
 
 
10. (Σξία ιάζε από ηα πην θάηω) 
 
1. Ρνή 4: Αλάθηεζε ζηνηρείωλ από ην αξρείν θαη όρη θαηαρώξεζε, άξα ε ξνή λα 

μεθηλά από ην Αξρείν Γηαδξνκώλ θαη θαηαιήγεη ζηε δηαδηθαζία 3. 
 

2. Από ηε Ρνή 8 ιείπνπλ ζηνηρεία (νλνκαηεπώλπκν, αξηζκόο ηαπηόηεηαο). 
 

3. Η δηαδηθαζία 12 είλαη Μαύξε Σξύπα γηαηί ε ξνή 13 πξέπεη λα μεθηλά από ηε 
Γηαδηθαζία 12 θαη λα θαηαιήγεη ζηνλ πειάηε.   (ή Η ξνή 13 πξέπεη λα μεθηλά από 
ηε Γηαδηθαζία 12 θαη λα θαηαιήγεη ζηνλ πειάηε).  

 
4. Η δηαδηθαζία 15 είλαη Γθξίδα ηξύπα γηαηί ε ξνή 17 πξέπεη λα μεθηλά από ην Αξρείν 

Κξαηήζεωλ θαη όρη από ην Αξρείν Γηαδξνκώλ. 
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max ¬ 0

code555 ¬ 0

poliseis555 ¬ 0

maxcode ¬ 0

TEpidoma ¬ 0 

TPromithia ¬ 0 

TBasikos ¬ 0

i <= plithos

ΓΙΑΒΑΔ  

code, 

poliseis

ΑΡΥΗ

code >= 555

code555 ¬ code555 + 1

poliseis555 ¬ poliseis555 + poliseis 

poliseis < 5000

TBasikos ¬ TBasikos + 1000 

TPromithia ¬ TPromithia + promithia

promithia > max

max ¬ promithia

mesos ¬ poliseis555 / code555

ΣΤΠΧΔ mesos

ΣΤΠΧΔ 

(TBasikos + TPromithia 

+ TEpidoma)

ΣΤΠΧΔ maxcode

ΣΔΛΟ

ΓΙΑΒΑΔ  plithos

i ¬ 1

TF

TEpidoma ¬ TEpidoma + 150 

T

F

T

promithia ¬ 50promithia ¬ poliseis * 6 / 100

F

maxcode ¬ code

T

F

i ¬ i + 1

 

ΜΕΡΟΣ Β 

1. 
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2 
program askisi12; 

uses wincrt; 

const n=49; 

type pin1 = array[1..n] of string; 

     pin2 = array[1..n,1..80] of real; 

     pin3 = array[1..n,1..35] of real; 

     pin4 = array[1..n] of real; 

var  

 schools : pin1; grapta:pin2; 

            electro:pin3; mesosg, mesose:pin4; 

 k,j,count:integer; 

 sum,mo,temp,max:real; 

     temp1,maxname:string; 

begin 

for k:=1 to n do 

begin 

writeln('Δώσε όνομα στολείοσ :'); 

readln(schools[k]) 

end; 

 

for k:= 1 to n do 

for j:= 1 to 80 do 

   begin 

     writeln('Δώσε βαθμό γραπτού για στολείο ',k,' με αριθμό ',j,' : '); 

     readln (grapta[k,j]); 

  end; 

 

for k:= 1 to n do 

for j:= 1 to 35 do 

 begin 

      writeln('Δώσε βαθμό H/Y για στολείο ',k,' με αριθμό ',j,' : '); 

      readln (electro[k,j]); 

 end; 

 

for k:= 1 to n do 

begin 

   sum:=0; 

   for j:= 1 to 80 do 

       sum:=sum +grapta[k,j] 

   mo:=sum/80; 

   mesosg[k]:=mo 

end; 
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for k:= 1 to n do 

begin 

sum:=0; 

for j:= 1 to 35 do 

sum:=sum +electro[k,j] 

mo:=sum/35; 

mesose[k]:=mo 

end; 

 

 

max:=mesosg[1]+mesose[1]; 

maxname:=schools[1]; 

for k:= 1 to n do 

if mesosg[k]+mesose[k]>max then 

begin 

max:=mesosg[k]+mesose[k]; 

maxname:=schools[k]; 

end; 

writeln ( ' Το στολείο με το μεγαλύτερο άθροισμα των 2 μέσων όρων είναι: ',maxname); 

 

for k:=1 to n do 

begin 

count:=0; 

for j:=1 to 35 do 

if electro[k,j]>mesose[k] then 

count:=count+1; 

writeln(count,' μαθητές από το στολείο ',schools[k],' είταν βαθμό > μ.ό. στοσς H/Y') 

end 

end. 
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3. 

     Αξρείν Μειώλ

Αλάθηεζε 

ζηνηρείωλ κέινπο 

θαη επηινγή 

αληηθεηκέλνπ 

Γαλεηζκόο 

αληηθεηκέλνπ

       Αξρείν                     

θαηαιόγνπ

Απνζήθεπζε 

ζηνηρείωλ κέινπο 

θαη δεκηνπξγία 

αξηζκνύ κέινπο

Δλεκέξωζε 

αξρείνπ 

Γαλεηζκνύ γηα 

επηζηξνθή 

αληηθεηκέλνπ

Μέινο

Βηβιηνζεθάξηνο

Αξηζκόο κέινπο

ηνηρεία Μέινπο( όλνκα, επώλπκν, 

ηειέθωλν, δηεύζπλζε, αξηζκόο 

ηαπηόηεηαο)

ηνηρεία δαλεηζκνύ( θωδηθόο 

αληηθεηκέλνπ, αξηζκόο κέινπο, 

εκεξνκελία δαλεηζκνύ, εκεξνκελία 

επηζηξνθήο)

2

3
1

11

10

8

6

5

4

9

17

16

15

14

1312

18

Κάξηα κέινπο

19

ηνηρεία Μέινπο, 

αξηζκόο κέινπο

Γεκηνπξγία 

θάξηαο κέινπο

ηνηρεία Μέινπο, 

αξηζκόο κέινπο

Απνζήθεπζε 

ζηνηρείωλ κέινπο 

θαη δεκηνπξγία 

αξηζκνύ κέινπο

3

7

Αξηζκόο κέινπο, 

θωδηθόο αληηθεηκέλνπ

     Αξρείν 

Γαλεηζκνύ

ηνηρεία αληηθεηκέλνπ( θωδηθόο 

αληηθεηκέλνπ, θαηεγνξία αληηθεηκέλνπ, 

ηηηινο, πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ, ρώξνο 

απνζήθεπζεο αληηθεηκέλνπ)

Όλνκα, επώλπκν

ηνηρεία 

αληηθεηκέλνπ, 

θωδηθόο κέινπο

Μέινο

1
Ηκεξνκελία 

επηζηξνθήο

20

Γηεπζπληήο

Απνζήθεπζε 

παξαγγειίαο

Γεκηνπξγία ιίζηαο 

παξαγγειηώλ θαηά 

δηαλνκέα

       Αξρείν                     

παξαγγειηώλ

ηνηρεία παξαγγειίαο( θωδηθόο 

αληηθεηκέλνπ,θαηεγνξία 

αληηθεηκέλνπ,ηίηινο,  πεξηγξαθή 

αληηθεηκέλνπ,δηαλνκέαο 

αληηθεηκέλνπ)

ηνηρεία 

παξαγγειίαο

ηνηρεία 

παξαγγειίαοΛίζηα 

παξαγγειίαο

2321

22 24

26

27

28

29

25

 


