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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2011 

 
 

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων 
 

Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης 
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο 
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.  
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η  χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση,  η  αναπαραγωγή,  ολική, µερική ή  περιληπτική, 
ή  η απόδοση  κατά  παράφραση  ή  διασκευή του  περιεχοµένου  τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, 
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς  προηγούµενη  γραπτή άδεια  της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να 
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί  το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο 
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση 
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού. 
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ΘΕΜΑ 2o 
Α. Εµφανίζει:   –3    11 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΕΦΕ_2011 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α, β, αποτέλεσµα1, αποτέλεσµα2, ΟΕΦΕ2 
ΑΡΧΗ 
  ∆ΙΑΒΑΣΕ α, β 
  ΚΑΛΕΣΕ ΟΕΦΕ3(β,α,ΟΕΦΕ2) 
  αποτέλεσµα1 <--  ΟΕΦΕ2 
  αποτέλεσµα2 <-- ΟΕΦΕ1(α,β) 
  ΓΡΑΨΕ αποτέλεσµα1, αποτέλεσµα2 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΟΕΦΕ1(β, α): ΑΚΕΡΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α, β 
ΑΡΧΗ 
  ΟΕΦΕ1 <--  β + α mod 3 
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΟΕΦΕ3(α, β,ΟΕΦΕ2) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α, β,γ,δ,ΟΕΦΕ2 
ΑΡΧΗ 
  γ <--  α - β * 2 
  δ <--  β * 3 
  ΟΕΦΕ2 <-- γ+δ div 2 
ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

 
 
B.   
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ΑΡΧΗ

Πλ_Χαρ <-- 0

Λέξεις <-- 0

Πλ_Χαρ <= 100

∆ΙΑΒΑΣΕ
Χαρ

Α

Χαρ <> ' ' Α

Πλ_Χαρ <-- Πλ_Χαρ + 1

∆ΙΑΒΑΣΕ
Χαρ

Χαρ = ' ' Ψ

Λέξεις <-- Λέξεις +1

Α  

Πλ_Χαρ <-- Πλ_Χαρ + 1

Ψ  

ΓΡΑΨΕ
'Οι λέξεις που δόθηκαν µέσα σε 100 χαρακτήρες ήταν:' , Λέξεις

Ψ  

ΤΕΛΟΣ  
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ΘΕΜΑ 3o 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΜΑ_3 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ:   I, J, K 
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: MOG,MOK,B[50,14] 
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ:E[50] 
ΑΡΧΗ 
  ΓΙΑ I ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 
    ∆ΙΑΒΑΣΕ  E[I] 
    ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 14 
      ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
        ∆ΙΑΒΑΣΕ B[I,J] 
      ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ B[I,J]>=0 ΚΑΙ B[I,J]<=20 
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  K <-- 0 
  ΓΙΑ I ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 
    ΚΑΛΕΣΕ CREDIT(B,I,MOG,MOK) 
    ΓΡΑΨΕ E[I],MOG,MOK 
    ΑΝ ΜΟG<MOK ΤΟΤΕ 
      K <-- K+1 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
    ΓΡΑΨΕ Κ/50*100 
  ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  CREDIT(B,I,MOG,MOK) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: I,J 
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: B[50,14],MOG,MOK 
ΑΡΧΗ 
  MOG <-- 0 
  MOK <-- 0 
  ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 14 
    ΑΝ J<=10 ΤΟΤΕ 
      MOG <-- MOG+B[I,J] 
    ΑΛΛΙΩΣ 
      MOK <-- MOK+B[I,J] 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  MOG <-- MOG/10 
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  MOK <-- MOK/4 
ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ      
 
ε. ∆εν γίνεται να χρησιµοποιηθεί συνάρτηση γιατί η συνάρτηση επιστρέφει µία 

τιµή και µόνο στο όνοµά της. Στο δεδοµένο ερώτηµα µας ζητάτε να 
επιστρέψουµε δύο µέσους όρους. Άρα η συνάρτηση δεν είναι το κατάλληλο 
υποπρόγραµµα για να υλοποιηθεί το παραπάνω ερώτηµα. 

 
 
ΘΕΜΑ 4o 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DANCING_WITH_THE_STARS 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ:  I,J,B[14,4],BK[14],S[14],P,P2,POS,T,K,L,MIN,MIN1,MIN2 
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ:  JUDGE[14],ON[14],T2 
  ΛΟΓΙΚΕΣ: DONE 
ΑΡΧΗ 
  ΓΙΑ I ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 14 
    ∆ΙΑΒΑΣΕ ON[I] 
    ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4 
      ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
        ∆ΙΑΒΑΣΕ B[I,J] 
      ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ  B[I,J]>=0 ΚΑΙ B[I,J]<=10 
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΙΑ I ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4 
    ∆ΙΑΒΑΣΕ JUDGE[I] 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  DONE <-- ΨΕΥ∆ΗΣ 
  I <-- 1 
  ΟΣΟ I <= 14 ΚΑΙ DONE = ΨΕΥ∆ΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
    ΑΝ ON[I]='ΤΡΥΦΩΝΑΣ' ΤΟΤΕ 
      DONE <-- ΑΛΗΘΗΣ 
      P <-- I 
    ΑΛΛΙΩΣ 
      I <-- I+1 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  DONE <-- ΨΕΥ∆ΗΣ 
  I <-- 1 
  ΟΣΟ I <= 4 ΚΑΙ DONE = ΨΕΥ∆ΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
    ΑΝ JUDGE[I]='ΛΑΤΣΙΟΣ' ΤΟΤΕ 
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Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων 
 

Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης 
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο 
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.  
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η  χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση,  η  αναπαραγωγή,  ολική, µερική ή  περιληπτική, 
ή  η απόδοση  κατά  παράφραση  ή  διασκευή του  περιεχοµένου  τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, 
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς  προηγούµενη  γραπτή άδεια  της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να 
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί  το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο 
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση 
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού. 
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      DONE <-- ΑΛΗΘΗΣ 
      P2 <-- I 
    ΑΛΛΙΩΣ 
      I <-- I+1 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΡΑΨΕ B[P,P2] 
  ΓΙΑ I ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 14 
    ΑΝ B[I,P2] > B[P,P2] ΤΟΤΕ 
      ΓΡΑΨΕ ON[I], B[I,P2] - B[P,P2] 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΙΑ I ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 14 
    ∆ΙΑΒΑΣΕ BK[I] 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 
  ΓΙΑ I ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 14 
    ΓΙΑ J ΑΠΟ 14 ΜΕΧΡΙ I ΜΕ ΒΗΜΑ -1 
      ΑΝ BK[J-1]<BK[J] ΤΟΤΕ 
        T <-- BK[J-1] 
        BK[J-1] <-- BK[J] 
        BK[J] <-- T 
        ΓΙΑ K ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4 
          T <-- B[J-1,K] 
          B[J-1,K] <-- B[J,K] 
          B[J,K] <-- T 
        ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
        T2 <-- ON[J-1] 
        ON[J-1] <-- ON[J] 
        ON[J]  <-- T2 
      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  K <-- 42 
  ΓΙΑ I ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 14 
    S[I] <-- K+B[I,1]+B[I,2]+B[I,3]+B[I,4] 
    ΓΡΑΨΕ ON[I], S[I] 
    K <-- K-3 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  MIN <-- S[1] 
  P <-- 1 
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  ΓΙΑ I ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 14 
    ΑΝ S[I]< MIN ΤΟΤΕ 
      MIN <-- S[I] 
      L <-- 1 
      P <-- I 
    ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ   S[I]=MIN ΤΟΤΕ 
      L <-- L+1 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΑΝ L=1 ΤΟΤΕ 
    ΓΡΑΨΕ ON[P] 
  ΑΛΛΙΩΣ 
    MIN2 <-- 200 
    ΓΙΑ I ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 14 
      ΑΝ S[I]=MIN ΤΟΤΕ 
        MIN1 <-- B[I,1] 
        ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4 
          ΑΝ B[I,J]<MIN1 ΤΟΤΕ 
            MIN1 <--  B[I,J] 
          ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
        ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
        ΑΝ MIN1<MIN2 ΤΟΤΕ 
          ΜΙΝ2�ΜΙΝ1 
          POS <-- I 
        ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
        ΓΡΑΨΕ ON[POS] 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 


