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Με  αυτό  το  μικρό  βιβλίο,  οι  κακθγθτζσ  του  φροντιςτθρίου,  κζλουμε  να  

βοθκιςουμε  τουσ  μακθτζσ  μασ  ςτα  πολφ  κρίςιμα,  τελευταία  βιματα  τθσ  
προετοιμαςίασ  τουσ  για  τισ  πανελλινιεσ  εξετάςεισ. 

Γνωρίηουμε  πολφ  καλά  για  τθ  μεγάλθ  τουσ  προςπάκεια.  Τϊρα  που  οι  
εξετάςεισ  πλθςιάηουν  απειλθτικά,  θ  πίεςθ  αυξάνεται.  Θζλουμε  να  αποκτι-
ςουν  τθν  απαραίτθτθ  εμπιςτοςφνθ  ςτον  εαυτό  τουσ  και  ςτισ  γνϊςεισ  που  
ζχουν  αποκτιςει.  Με  αυτά  τα  διαγωνίςματα  κα  τουσ  βοθκιςουμε  να  βρουν  
τισ  ελλείψεισ,  τα  τρωτά  ςθμεία  ι  τισ  παρανοιςεισ  που  δθμιουργικθκαν  ςτθ  
μακρά  αυτι  περίοδο  μελζτθσ  τουσ. 

 
Οι  κακθγθτζσ 

και  ςυγγραφείσ  του  βιβλίου 

Παναγιϊτθσ  Περδικοφρθσ 
Λζττα  Μποκα 

Κατερίνα  Μαυράκθ 
Έλλθ  Βαςιλζρθ 

Κϊςτασ  Καραμαροφδθσ 
Άντα  Κουταλιζρθ 

Ελζνθ  Φιρλζμθ 

 
Για  διευκρινιςεισ,  απορίεσ  και  απαντιςεισ,  επικοινωνιςτε  με  τουσ  

ςυγγραφείσ  ςτο  e-mail  του  φροντιςτθρίου:  info@spoud.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 

Η  επιμζλεια  του  βιβλίου  ζγινε  από  τον  Νίκο  Βαςιλείου  και  οποιοδι-
ποτε  λάκοσ  βαρφνει  αποκλειςτικά  αυτόν.  Κάκε  παρατιρθςθ  ι  υπόδειξθ  
που  κα  μποροφςε  να  ςυμβάλει  ςτθ  βελτίωςθ  του  βιβλίου,  κα  γίνει  
δεκτι  με  ιδιαίτερθ  χαρά. 

 
Επικοινωνία:   info@spoud.gr  
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   Διαγώνισμα  1ο                        . 
 
 
Η  Ευρώπη  δεν  ξέχασε  τους  νέους. 
 

Υπάρχουν  και  καλά  νζα:  το  πρόγραμμα  Erasmus  κα  χρθματοδοτθκεί  από  
τθν  Ευρωπαϊκι  Ζνωςθ  με  19  δισ.  ευρϊ  για  τθν  ερχόμενθ  επταετία,  ξεκινϊ-
ντασ  από  το  2014.  Λίγεσ  θμζρεσ  πριν  από  τθν  ψιφιςθ  του  ςυνολικοφ  προχ-
πολογιςμοφ  για  τθν  Ε.Ε  ςτισ  Βρυξζλλεσ,  θ  ανθςυχία  ιταν  μεγάλθ.  Ζξι  Ευρω-
παίοι  (Γάλλοι,  Γερμανοί  και  Ιταλοί  ευρωβουλευτζσ,  πρόεδροι  ι  γενικοί  γραμ-
ματείσ  οργανιςμϊν)  ςυνυπζγραψαν  ζνα  κείμενο  ςτθ  Le  Monde  εγκαλϊντασ  
τουσ  θγζτεσ  τθσ  Γθραιάσ  Ηπείρου  για  αδιαφορία  και  εςφαλμζνθ  ιεράρχθςθ  
προτεραιοτιτων.  Η  φιμθ  ότι  το  Erasmus  κα  ςυρρικνωνόταν  μζχρισ  εξαφανί-
ςεωσ  ιταν  περιςςότερο  από  ζντονθ. 

Ευτυχϊσ  όμωσ  το  αρνθτικό  ςενάριο  διαψεφςτθκε.  Κι  ζτςι  το  εμβλθματικό  
αυτό  πρόγραμμα,  που  προωκεί  τθν  κινθτικότθτα  των  νζων  −μόνο  τθ  χρονιά  
2010−2011  περιςςότεροι  από  230.000  φοιτθτζσ  ζκαναν  χριςθ  του−,  κα  ςυ-
νεχιςτεί.  Ο  Ουμπζρτο  Ζκο  είχε  δθλϊςει  ότι  το  Erasmus  δθμιοφργθςε  τθν  
πρϊτθ  γενιά  νζων  Ευρωπαίων.  Μζςα  ςε  25  χρόνια  μετακινικθκαν  2,5εκατ.  
Ευρωπαίοι  φοιτθτζσ  κατά  τθ  διάρκεια  των  ςπουδϊν  τουσ,  για  ζξι  μινεσ  ι  
ζναν  χρόνο  ςε  πανεπιςτιμιο  άλλθσ  χϊρασ.  Επζςτρεψαν  ςτον  τόπο  τουσ  
ζχοντασ  ςτισ  αποςκευζσ  τουσ  μιαν  άλλθ  αντίλθψθ  του  κόςμου.  Ο  Ζκο  είχε  
απόλυτο  δίκιο.   

Δεν  ζχει  τόςθ  ςθμαςία  αν  διζπρεψαν  ι  όχι  ςτισ  ςπουδζσ  τουσ,  αν  πζρα-
ςαν  περιςςότερο  ι  λιγότερο  καλά,  αν  ςτριμϊχτθκαν  ψυχολογικά  ι  αν  καλ-
λιζργθςαν  τθν  περιζργεια  τουσ,  αν  διεφρυναν  ορίηοντεσ  και  γνϊςεισ.  Εγκατα-
ςτάκθκαν  για  λίγο  ςε  μια  άλλθ  κοινωνία,  αναγκάςτθκαν  να  εργαςτοφν  μακθ-
ςιακά  και  να  επικοινωνιςουν  ςε  μια  γλϊςςα  που  δεν  είναι  θ  μθτρικι  τουσ,  
ξεβολεφτθκαν  (ειδικά  τα  υπερπροςτατευμζνα  Ελλθνόπουλα),  λειτοφργθςαν  ωσ  
μζλθ  μιασ  ακαδθμαϊκισ  κοινότθτασ  με  όρουσ  και  απαιτιςεισ  περιςςότερο  
αυξθμζνεσ  από  αυτζσ  τθσ  χϊρασ  προζλευςθσ  τουσ  (όςον  αφορά  τουσ  Ζλλθ-
νεσ  φοιτθτζσ  τουλάχιςτον). 

Υπιρξα  αυτόπτθσ  μάρτυσ  αυτοφ  του  «μεταςχθματιςμοφ».  Είδα  ζναν  
22χρονο  άνκρωπο  που  παρζπαιε  ςε  ζνα  πανεπιςτιμιο  χωρίσ  πυξίδα,  να  επι-
ςτρζφει  ζνασ  εξωςτρεφισ  και  φιλομακισ  Ευρωπαίοσ  πολίτθσ,  με  μζκοδο  δια-
βάςματοσ  και  δουλειάσ  τθν  οποία  δεν  είχε  κατορκϊςει  να  αποκτιςει  ςτο  
ελλθνικό  εκπαιδευτικό  ςφςτθμα.  Η  αλλαγι  δεν  ιταν  αιφνίδια.  Οφτε  επρόκει-
το  για  μεταμόρφωςθ.  Πμωσ  θ  ςφγκριςθ  είχε  λειτουργιςει,  το  «ςοκ»  τθσ  
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προςαρμογισ  αποδείχτθκε  αποτελεςματικό  και  δθμιουργικό  ςε  βάκοσ  χρό-
νου. 

Επιπλζον,  όπωσ  ςθμειϊνουν  οι  πζντε  ςυνυπογράφοντεσ  ςτθ  Le  Monde:  
«Σε  μια  ςτιγμι  που  ο  πειραςμόσ  τοφ  να  κλειςτοφμε  ςτον  εαυτό  οξφνεται  
από  τθν  κρίςθ,  το  Erasmus  παραμζνει  περιςςότερο  από  ποτζ  ζνα  κλειδί  επι-
τυχίασ  για  τθν  ςυγκρότθςθ  μιασ  ευρωπαϊκισ  ςυνείδθςθσ,  αναγκαίασ  προχπό-
κεςθσ  για  τθν  προςχϊρθςθ  των  πολιτϊν  ςτο  ευρωπαϊκό  ςχζδιο  μιασ  πολυ-
εκνικισ  δθμοκρατίασ». 

Οι  παρατθριςεισ  και  οι  ενδείξεισ  δεν  αποτελοφν  κανόνα.  Πμωσ,  είναι  βζ-
βαιο  ότι  ζνα  ςθμαντικό  ποςοςτό  από  τουσ  43.662  φοιτθτζσ  ελλθνικϊν  πανε-
πιςτθμίων  που  ςυμμετείχαν  ςτο  πρόγραμμα  από  το  1987-2011,  είτε  ςυνεχί-
ηουν  να  βρίςκονται  εδϊ  είτε  ζχουν  επιλζξει  άλλον  τόπο  διαμονισ,  είδαν  τθ  
ηωι  τουσ  από  διαφορετικι  ςκοπιά. 

Η  κρίςθ  ςτριμϊχνει,  ανατρζπει,  αναποδογυρίηει,  όχι  μόνο  ςτθν  Ελλάδα  
αλλά  και  ςε  άλλεσ  χϊρεσ  τθσ  Ευρωπαϊκισ  Ζνωςθσ.  Είναι  όμωσ  ελπιδοφόρο  
το  γεγονόσ  ότι  τθν  ερχόμενθ  επταετία  εκατοντάδεσ  χιλιάδεσ  φοιτθτζσ  κα  δια-
τθριςουν  το  δικαίωμα  να  μετακινοφνται  για  εκπαιδευτικοφσ  λόγουσ.  Πτι  ςε  
μια  Ευρϊπθ  γεμάτθ  αντιφάςεισ,  ςυντθροφνται  κάποιεσ  ςτακερζσ.  Πτι  οι  νζοι,  
που  υφίςτανται  περιςςότερο  απ’  όλουσ  τισ  ςυνζπειεσ  τθσ  πρωτοφανοφσ  α-
νεργίασ,  μποροφν  να  προςβλζπουν  ςε  νζουσ  ορίηοντεσ  ςτθν  αγορά  εργαςίασ.  
Η  Ε.Ε.  δεν  τουσ  γφριςε,  αυτιν  τθν  φορά,  τθν  πλάτθ. 
 

(Μαρία  Κατςουνάκθ,  εφ.  Κακθμερινι,  17−02−2013) 
 
 

Θέμα  A 
 

 Να  γίνει  θ  περίλθψθ  του  κειμζνου  80−100  λζξεισ. Μον. 2,5 
 
 

Θέμα  B 
 

Β1 Να  γράψετε  ζνα  ςυνϊνυμο  για  κακεμιά  από  τισ  παρακάτω  λζξεισ.  Μον. 5 

 Εμβλθματικό 
 Προζλευςθσ 
 Αιφνίδια 
 Ελπιδοφόρο 
 Προςβλζπουν 
 
Β2 «Σε  κηα  ζηηγκή  πνπ  ν  πεηξαζκόο  ηνύ  λα  θιεηζηνύκε  ζηνλ  εαπηό  νμύλεηαη  

από  ηελ  θξίζε,  ην  Erasmus  παξακέλεη  πεξηζζόηεξν  από  πνηέ  έλα  θιεηδί  
επηηπρίαο  γηα  ηελ  ζπγθξόηεζε  κηαο  επξωπαϊθήο  ζπλείδεζεο» 
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 Να  εξθγιςετε  ςε  ζνα  κείμενο  80−100  λζξεισ  πωσ  μπορεί  το  πρόγραμμα  
Erasmus  παραμζνει  περιςςότερο  από  ποτζ  ζνα  κλειδί  επιτυχίασ  για  τθ  
ςυγκρότθςθ  μιασ  ευρωπαϊκισ  ςυνείδθςθσ» 

 Να  εξθγιςετε  ςε  ζνα  κείμενο  80-100  λζξεισ  πωσ  μπορεί  το  πρόγραμμα  
Erasmus  να  βοθκιςει  ςτθ  ςυγκρότθςθ  τθσ  ευρωπαϊκισ  ςυνείδθςθσ. Μον. 15 

 
Β3 Επηπιένλ…κηαο  πνιπεζληθήο  δεκνθξαηίαο. 

 Ροιοσ  τρόποσ  πεικοφσ  εντοπίηεται  ςτο  απόςπαςμα; Μον. 5 
 
Β4 Ροια  ςυλλογιςτικι  πορεία  ακολουκεί  ο  ςυγγραφζασ  ςτο  κείμενο; Μον. 5 
 
Β5 Σε  ποιο  γραμματειακό  είδοσ  ανικει  το  κείμενο; 
 Να  παρακζςετε  3  ςτοιχεία  που  τεκμθριϊνουν  τθν  άποψθ  ςασ. Μον. 5 
 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
Λέττα  Μπόκα 
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   Διαγώνισμα  2ο                        . 
 
 
Το  νόημα  του  σπιτιού. 
 

Η  πολυκατοικία,  αναφζρκθκα  ςε  τοφτο  το  κζμα  πολλζσ  φορζσ,  είναι  ζνα  
από  τα  χαρακτθριςτικότερα  πρόςωπα  του  αιϊνα  μασ.  Σε  τελευταία  ταξίδια  
μου  διαπίςτωςα  πωσ  ο  κεςμόσ  τθσ  πολυκατοικίασ  επεκτείνεται  με  ραγδαίο  
ρυκμό  και  ςτα  επαρχιακά  κζντρα.  *…+  Ζτςι  ςιγά  ςιγά  το  νόθμα  του  ςπιτιοφ  
μεταβάλλεται.  *…+  Το  ςπίτι  είναι  το  αντιφζγγιςμα  του  εςωτερικοφ  ανκρϊπου.  
Το  ςπίτι  ζχει  ρίηεσ.  Μιλοφμε  για  ζνα  γερό,  καλοχτιςμζνο  ςπίτι,  όχι  για  τθν  
παράγκα,  που  επουλϊνει  τισ  ανοιχτζσ  πλθγζσ.  Το  ςπίτι  προςφζρει  το  αίςκθ-
μα  τθσ  βεβαιότθτασ,  τθσ  αςφάλειασ.  Είναι  ζνα  άςυλο,  ζνα  καταφφγιο  τθσ  
προςωπικισ  ηωισ.  Μζςα  ςτο  ςπίτι  κατοικοφν  οι  πρόγονοι,  διατθρείται  θ  
ςυνζχεια  τθσ  γενιάσ.  Η  πολυκατοικία  υπθρετεί  τθν  προχειρότθτα,  τθν  υλικι  
ανάγκθ,  ανικει  ςτον  καλπαςμό  του  καιροφ.  Δεν  ανταποκρίνεται  ςτα  βαςικά  
αιτιματα  τθσ  προςωπικισ  ηωισ.  Ρροςφζρει  μερικζσ  και  ςθμαντικότατεσ  βιο-
τικζσ  ανζςεισ  και  δυςκολεφει  από  τθν  άλλθ  πλευρά  τθν  ανάςα.  Ο  ζνοικοσ  
δεν  τθν  εξουςιάηει,  τθσ  παραδίνεται.  Γίνεται  ζνασ  δεςμϊτθσ.  Αιςκάνεται  πωσ  
είναι  υποχρεωμζνοσ  να  κυκλοφορεί  ςε  ζναν  απζραντο  κομματιαςμζνο  χϊρο,  
όπου  δεν  ζχει  το  δικαίωμα  να  υπάρξει  ζξω  από  μερικά  τετραγωνικά  μζτρα. 

Και  αν  αυτά  τα  παράδοξα  ςυμβαίνουν  ςτο  χϊρο  τθσ  κατοικίασ,  παραδο-
ξότερα  αρχίηουν  ςιγά  ςιγά  να  ςυμβαίνουν  και  ςτο  χϊρο  τθσ  εργαςίασ.  Αξιο-
καφμαςτεσ  είναι,  βζβαια,  οι  καταςκευζσ  από  κρφςταλλο,  ςίδερο,  αλουμίνιο,  
που  ολοζνα  και  πυκνότερεσ  γίνονται  τϊρα,  καταςτιματα  τραπεηϊν  ι  άλλων  
εταιριϊν.  Πταν  τα  προςπελάηω,  αιςκάνομαι  πωσ  δεν  βρίςκομαι  ςε  ζναν  τό-
πο  ςιωπθλισ  προςπάκειασ,  καλισ  ι  κακισ,  αυτό  είναι  άλλο  κζμα,  αλλά  ςε  
μια  καταςκινωςθ  γυμνιςτϊν.  Αυτοί  οι  υπάλλθλοι,  που  εργάηονται  περίπου  
ςτο  φπαικρο,  ανάμεςα  ςε  γυάλινεσ  πόρτεσ,  κεατοί  από  το  δρόμο,  από  τουσ  
περαςτικοφσ,  χάνουν  και  το  ζςχατο  ίχνοσ  προςωπικισ  ηωισ,  μεταμορφϊνο-
νται  ςε  εκκζματα.  Είναι  βορά  τθσ  κοινισ  περιζργειασ. 

Αν  το  μζτρο  αποτελεί  άμυνα  κατά  τθσ  ζμφυτθσ  οκνθρίασ  και  αμεριμνθ-
ςίασ  πολλϊν  υπαλλιλων,  κα  μποροφςε  κανείσ  να  το  προςυπογράψει.  Αλλά  
και  πάλι  δεν  μπορεί  να  αρνθκεί  τθ  ςκλθρότθτα  του.  Ραίρνεισ  ζναν  άνκρωπο  
με  κάποιεσ  ςπουδζσ,  με  κάποια  καλλιζργεια,  με  κάποιεσ  φιλοδοξίεσ,  με  κά-
ποια  ιδανικά  και  τον  ςτινεισ,  εφτά  ι  οχτϊ  ϊρεσ  τθ  μζρα,  μζςα  ςτο  πλικοσ  
τθσ  αγοράσ,  αντικείμενο  τθσ  κοινισ  περιζργειασ.  Δεν  ξζρω,  αν  είμαι  αποφα-
ςιςτικά  μεμψίμοιροσ,  αλλά  πιςτεφω,  πωσ  θ  μζκοδοσ  αυτι  δεν  ζχει  άλλο  
αποτζλεςμα  από  τθν  τυποποίθςθ  και  τθ  μθχανοποίθςθ  τθσ  ατομικισ  ηωισ  
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και  από  τθν  καλλιζργεια  μιασ  ςτυγνισ  εξωςτρζφειασ.  Εκείνο  που  κυριότατα  
χάνεται  και  κατά  το  χρόνο  τθσ  υπθρεςιακισ  απαςχόλθςθσ  και  κατά  τον  υπό-
λοιπο  χρόνο  του  εικοςιτετράωρου,  όταν  αυτόσ  ο  υπόλοιποσ  χρόνοσ  ξοδεφε-
ται  ςε  ζνα  δθμόςιο  κζντρο  ι  ςε  ζνα  διαμζριςμα  πολυκατοικίασ,  είναι  θ  μυ-
ςτικι  ανκρϊπινθ  ϊρα,  θ  ϊρα  του  αςφλου,  θ  ϊρα  του  προςϊπου. 

Ζπειτα  μασ  ξαφνιάηει  θ  αυκάδεια,  θ  κυνικι  παρρθςία,  θ  αναλγθςία  του  
ςφγχρονου  βίου.  Αλλά  ζνασ  άνκρωποσ,  που  ηει  πάντα  ζξω,  είναι  δφςκολο  να  
μθν  αποκτιςει  το  ικοσ  του  ςκφλου.  Και  εκείνοσ  ηει  ι  κζλει  να  ηει  πάντα  
ζξω. 

Ι.  Μ.  Παναγιωτόπουλοσ 
[διαςκευαςμζνο] 

 
 

Θέμα  A 
 

 Να  γίνει  ςυντόμευςθ  του  κειμζνου  με  τθ  μορφι  άρκρου  για  τθ  ςχολικι  
εφθμερίδα. Μον. 25 

 
 

Θέμα  B 
 

Β1 Ροιζσ  είναι  οι  επιπτϊςεισ  τθσ  πολυκατοικίασ  ωσ  χϊρου  εργαςίασ  ςτθ  ηωι  
των  ανκρϊπων,  ςφμφωνα  με  το  ςυγγραφζα;  (80−100  λζξεισ) Μον. 10 

 
Β2 Σε  ποιό  κειμενικό  είδοσ  εντάςςεται  το  κείμενο  που  διαβάςατε; 
 Ραρουςιάςτε  3  ςτοιχεία,  που  να  τεκμθριϊνουν  τθν  άποψθ  ςασ.  Μον. 10 
 
Β3 Στθν  παράγραφο  ‘’ην  ζπίηη...ηεηξαγωληθά  κέηξα‘’  να  εντοπίςετε  τον  τρόπο  

ανάπτυξθσ  τθσ  παραγράφου. Μον. 10 
 
Β4 Να  δϊςετε  ζνα  ςυνϊνυμο  για  κάκε  μία  από  τισ  παρακάτω  λζξεισ:  Μον. 5 
 ίχνοσ,  ζμφυτθσ,  αςφλου,  αναλγθςία,  αυκάδεια 
 
 

Θέμα  Γ 
 

 Ο  τρόποσ  κατοίκθςθσ  των  αςτικϊν  κζντρων  επιδρά  αρνθτικά  ςτθ  ςυμπε-
ριφορά,  ςτο  ικοσ  και  ςτισ  ςχζςεισ  των  ανκρϊπων.  Σε  ζνα  άρκρο  [500− 
600  λζξεισ+  που  κα  γράψετε  για  τθ  ςχολικι  εφθμερίδα  να  αναφζρετε  τισ  
επιδράςεισ  αυτζσ.  Στθ  ςυνζχεια  να  προτείνετε  τρόπουσ  αντιμετϊπιςθσ. Μον. 40 

 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
Λέττα  Μπόκα 
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   Διαγώνισμα  3ο                        . 
 
 
Η  μαζικοποίηση  υπονομεύει  τον  πολιτισμό. 
 

Στθν  εποχι  μασ  ζχει  διαμορφωκεί  ζνα  πολφπλευρο  μζτωπο  πολιτιςτικισ  
υπονόμευςθσ,  μια  απειλι  κατά  του  πολιτιςμοφ,  που  είναι  μακροπρόκεςμα  
πολφ  επικίνδυνθ,  διότι  από  το  ζνα  μζροσ  λειτουργεί  ςτο  πλαίςιο  των  «νόμι-
μων»  διαδικαςιϊν,  από  το  άλλο  χρθςιμοποιεί  ςτο  ζπακρο  και  με  μεγάλθ  
αποτελεςματικότθτα  τθν  τεχνολογία  προσ  τθν  κατεφκυνςθ  τθσ  μαηικοποίθςθσ  
του  μζςου  ανκρϊπου  και  τα  θλεκτρονικά  μζςα  μαηικισ  ενθμζρωςθσ  ωσ  
όπλο  ετεροκατεφκυνςθσ  και  ανεγκεφαλοποίθςθσ  τθσ  κοινωνίασ  ςτο  ςφνολο  
τθσ.  Οι  ναηιςτζσ,  που  χρθςιμοποίθςαν  πολφ  αποτελεςματικά  το  ραδιόφωνο  
για  να  αποπροςανατολίςουν  το  γερμανικό  λαό,  δε  κα  μποροφςαν  να  δια-
νοθκοφν  τισ  δυνατότθτεσ  επθρεαςμοφ  του  «πλικουσ»  που  κα  είχε  αργότερα  
θ  τθλεόραςθ. 

Ήδθ  ςτο  Μεςοπόλεμο  ο  Αμερικανόσ  κοινωνιολόγοσ  David  Riessman  ςτο  
διάςθμο  βιβλίο  του  «Η  μοναχικι  μάηα»  αναφζρεται  ςτθν  «ετεροκατεφκυνςθ»  
του  ςφγχρονου  ανκρϊπου.  Αυτόσ  όλο  και  ςε  μεγαλφτερο  βακμό  χάνει  τα  
εςωτερικά  ςθμεία  αναφοράσ  −πίςτεισ,  πεποικιςεισ,  ιδεολογίεσ−  και  ετερο-
προςδιορίηεται  περιςταςιακά  ι  μόνιμα  από  ζναν  καταιγιςμό  εξωτερικϊν  
επθρεαςμϊν.  Ο  άνκρωποσ  ζτςι  εφκολα  μεταβάλλεται  ςε  άβουλο  και  άκριτο  
ενεργοφμενο  των  Μζςων  Μαηικισ  Ενθμζρωςθσ. 

Το  φαινόμενο  γίνεται  ακόμα  οξφτερο,  δεδομζνθσ  τθσ  πρωτοφανοφσ  ςτθν  
ιςτορία  τθσ  ανκρωπότθτασ,  ςε  ζκταςθ  και  ταχφτθτα,  μεταβολισ  των  κοινωνι-
κϊν  περιβαλλοντολογικϊν  ςυνκθκϊν,  που  οφείλονται  ςτθν  τεχνολογικι  ζκρθ-
ξθ,  ςτθ  λεγόμενθ  επιςτθμονικό-τεχνικι  επανάςταςθ.  Η  ταχφτθτα  αυτι  των  
ρυκμϊν  μεταβολισ  δεν  αφινει  ςτο  ςφγχρονο  μζςο  άνκρωπο  πολλά  περικϊ-
ρια  αφομοίωςθσ  και  εςωτερικισ  επεξεργαςίασ  των  νζων  αυτϊν  ςυνκθκϊν,  
πολφ  περιςςότερο  ςυνειδθςιακισ  μεταποίθςθσ  και  πολιτιςτικισ  τουσ  αξιολο-
γικισ  κατάταξθσ,  με  αποτζλεςμα  να  αναγκάηεται  να  προςφεφγει  για  τθν  
«κατανόθςθ»  τουσ  ςε  ςκόπιμα  προκαταςκευαςμζνα  πρότυπα  αναφοράσ  που  
προςφζρουν  τα  Μζςα  Μαηικισ  Ενθμζρωςθσ.  Τα  τελευταία,  με  τον  τρόπο  
αυτό,  «δθμιουργοφν»  τον  τφπο  εκείνο  του  ανκρϊπου  που  ανταποκρίνεται  
ςτθ  λογικι  τθσ  εξυπθρζτθςθσ  των  υποκρυπτόμενων  πίςω  από  τα  ΜΜΕ  οικο-
νομικϊν  και  εξουςιαςτικϊν  ςυμφερόντων.  Ζναν  τφπο  διανοθτικά  υπολελλειμ-
μζνο,  μαηικοποιθμζνο  και  άκριτο,  ανεξάρτθτα  από  τθν  όποια  πικανά  τζλεια  
αλλά  μονομερι  επαγγελματικι  του  κατάρτιςθ  (οι  Γάλλοι  μιλάνε  για  Idiots  
savants,  ςοφοφσ  θλίκιουσ),  που  τον  προςδιορίηουν  τα  αντικείμενα  που  
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αποκτά  και  όχι  θ  ςυναίςκθςθ  τθσ  αξίασ  του  ωσ  προςωπικότθτασ  (το  ἔχειν,  
όχι  το  εῖναι,  όπωσ  καυμάςια  υπογράμμιηε  ο  Εrich  Fromm).  Η  καταναλωτικι  
φρενίτιδα  τθσ  εποχισ  μασ  μόνο  ςτθ  βάςθ  αυτι  μπορεί  να  ερμθνευτεί,  που  
ςθμαίνει  ότι  είναι  καταςκευαςμζνθ  και  δεν  ανοίγεται  ςτθν  ανκρϊπινθ  «φφ-
ςθ»,  όπωσ  οριςμζνοι  επιχειρθματολογοφν. 

Ο  ανκρϊπινοσ  αυτόσ  τφποσ  είναι  εφπλαςτοσ  και  ευκολομεταχείριςτοσ  και  
θ  πεικινια  προςαρμοςτικότθτά  τoυ  τοποκετείται  ωσ  αυταξία  ςτθ  βάςθ  μιασ  
λογικισ  που  ζχει  κεωρθτικοποιθκεί  από  τουσ  μφςτεσ  τθσ  λεγόμενθσ  «κοινω-
νικισ  μθχανικισ»  (social  adjusted),  που  βλζπουν  τον  άνκρωπο  ωσ  αντικείμε-
νο,  ωσ  μάηα,  απλό  γρανάηι  μιασ  πελϊριασ  κοινωνικισ  μθχανισ. 

Με  τα  δεδομζνα  αυτά  θ  «ποίθςθ»  με  τθν  αρχαιοελλθνικι  ζννοια  του  
όρου  εξαφανίηεται  από  τθ  ηωι  των  ανκρϊπων  και  ζνασ  ςυνκλιπτικόσ,  ιςοπε-
δωτικόσ  οδοςτρωτιρασ  όχι  μόνο  δεν  αφινει  περικϊρια  για  τθν  πραγμάτωςθ  
τθσ  διαφορετικότθτασ  μζςα  ςτθν  ενότθτα  –το  ἐν  διαφζρον  ἐαυτῷ  των  Ελλι-
νων-  αλλά  θ  διαφορετικότθτα  κεωρείται  ωσ  πακολογικι  αποκλειςτικότθτα. 

Μζςα  ς' αυτό  το  πλαίςιο  διαμορφϊνεται  και  θ  κολοςςιαία  αντίφαςθ  τθσ  
κοινωνίασ  τθσ  εποχισ  μασ:  από  το  ζνα  μζροσ  ο  άνκρωποσ  εξατομικευμζνοσ  
και  αποςυλλογικοποιθμζνοσ,  αποξενωμζνοσ  και  αντικειμενικοποιθμζνοσ  και  
από  το  άλλο  άκριτο,  ετεροπροςδίοριηόμενο  και  υποταγμζνο  μόριο  μιασ  μο-
ναχικισ  μάηασ,  που  τον  κονιορτοποιεί  και  τον  εξαφανίηει  ωσ  ατομικι  οντό-
τθτα  και  προςωπικότθτα.  Καταφφγιο  και  ςτζγθ  θ  μάηα  του  ανωνυμοποιθμζ-
νου  και  αποπροςωποποιθμζνου  ανκρϊπου,  που  χωρίσ  πυξίδα  και  προςανα-
τολιςμό  αναηθτά  αυτοεπιβεβαίωςθ  μζςα  ςτθ  δυναμικι  του  πλικουσ,  γεγονόσ  
που  ερμθνεφει  τθ  βιαιότθτα  και  τθν  επικετικότθτα  που  αναπτφςςεται  π.χ.  
ςτα  γιπεδα. 

Με  τα  δεδομζνα  αυτά  λοιπόν  διαμορφϊκθκε  ςτθν  εποχι  μασ  μια  αντι-
κουλτοφρα,  θ  οποία  από  άλλουσ  δρόμουσ  επιφζρει  μια  ευρφτατθ  απανκρω-
ποποίθςθ.  Ζνα  παγκόςμιο  φαινόμενο  που  εκδθλϊνεται  ωσ  επίκεςθ  κατά  του  
πολιτιςμοφ  ςε  πολλά  μζτωπα  και  πάντοτε  με  άρμα  μάχθσ  και  αιχμι  του  δό-
ρατοσ  τα  ελεγχόμενα  και  κατευκυνόμενα  Μζςα  Μαηικισ  Ενθμζρωςθσ. 

 

Β. Φίλιασ, 
(Αναφορζσ  ςτθν  κοινωνικι  πραγματικότθτα  τον  τζλουσ  του  20οφ αι., 

εκδ. Ι. Σιδερισ ) 
 
 
 

Θέμα  A 
 

 Να  ενθμερϊςετε  τθν  τάξθ  ςασ  για  τα  περιεχόμενο  του  κειμζνου  ςε  100 − 
120  λζξεισ. Μον. 25 



Επαναληπτικά  Διαγωνίςματα 

14  

Θέμα  B 
 

Β1 Με  ποια  ςυλλογιςτικι  πορεία  αναπτφςςει  τθ  ςκζψθ  του  ο  ςυγγραφζασ  
ςτθ  δεφτερθ  παράγραφο;  Να  αιτιολογιςετε  τθν  απάντθςθ  ςασ. Μον. 5 

 
Β2 Ροιουσ  τρόπουσ  πεικοφσ  μετζρχεται  ο  ςυγγραφζασ  ςτθ  δεφτερθ  «Ήδε  

ζην  Μεζνπόιεκν  …ηωλ  Μέζωλ  Μαδηθήο  Ελεκέξωζεο»  και  ςτθν  ζκτθ  πα-
ράγραφο  «Μέζα  ζ'  απηό  ην  πιαίζην….  ζηα  γήπεδα.» ; 

 Να  τεκμθριϊςετε  τθν  απάντθςθ  ςασ. Μον. 5 
 
Β3 Να  δικαιολογιςετε  τα  ςθμεία  ςτίξεωσ  ςτισ  φράςεισ  που  ζπονται: Μον. 4 
 (ην  έρεηλ,  όρη  ην  είλαη,  όπωο  ζαπκάζηα  ππνγξάκκηδε  ν  Εrich  Fromm)  (3§) 
 «θνηλωληθήο  κεραληθήο»  (4§) 
 –ην  ἐλ  δηαθέξνλ  ἐαπηῷ  ηωλ  Ειιήλωλ−  (5§) 
 …ε  θνινζζηαία  αληίθαζε  ηεο  θνηλωλίαο  ηεο  επνρήο  καο:  από  ην  έλα  κέ-

ξνο  ν  άλζξωπνο  εμαηνκηθεπκέλνο...(6§) 
 
Β4 Να  γράψετε  ζνα  ςυνϊνυμο  για  κακεμία  από  τισ  λζξεισ  που  ζπονται: Μον. 5 
 ππνλόκεπζε,  πεηζήληα,  απηαμία,  θξελίηηδα,  θνληνξηνπνηεί 
 
Β5 Το  κείμενο  που  ςασ  δόκθκε,  ανικει  ςτο  γραμματειακό  είδοσ  τθσ  επιφυλ-

λίδασ.  Να  επιςθμάνετε  ςτοιχεία  που  πιςτοποιοφν  τθ  κζςθ  αυτι  εξετάηο-
ντασ  τθ  γλϊςςα,  το  φφοσ  και  το  ςκοπό  για  τον  οποίο  γράφτθκε. Μον. 6 

 
Β6 «Μέζα  ζ' απηό  ην  πιαίζην  δηακνξθώλεηαη…  από  ην  έλα  κέξνο  ν  άλζξωπνο  

εμαηνκηθεπκέλνο  θαη  απνζπιινγηθνπνηεκέλνο,  …θαη  από  ην  άιιν  άθξηην,  
εηεξνπξνζδίνξηδόκελν  θαη  ππνηαγκέλν  κόξην  κηαο  κνλαρηθήο  κάδαο,  πνπ  
ηνλ  θνληνξηνπνηεί  θαη  ηνλ  εμαθαλίδεη  ωο  αηνκηθή  νληόηεηα  θαη  πξνζωπη-
θόηεηα». 

 Να  ςχολιάςετε  το  νόθμα  αυτισ  τθσ  περιόδου  ςε  μια  παράγραφό  60−80  
λζξεων.  Μον. 10 

 
 

Θέμα  Γ 
 

 Σε  ομιλία  ςασ,  ςτθν  ολομζλεια  τθσ  «Bουλισ  των  εφιβων»  εξετάηετε  τουσ  
παράγοντεσ  που  οδθγοφν  ςταδιακά  το  ςφγχρονο  άνκρωπο  ςτθ  μαηοποίθ-
ςθ  και  ςτθ  ςυνζχεια  να  προτείνετε  τρόπουσ  προκειμζνου  να  αμυνκεί  ςε 
αυτι  τθν  αλλοτριωτικι  επίδραςθ  τθσ  μάηασ. Μον. 40 

 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
Κατερίνα  Μαυράκη 
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   Διαγώνισμα  4ο                        . 
 
 
Η  βία  στη  σύγχρονη  κοινωνία. 

 

Το  κφμα  βίασ,  που  αναςτατωμζνθ  ηει  θ  ανκρωπότθτα  τα  τελευταία  ετοφ-
τα  χρόνια,  αποτελεί  το  γινόμενο  τθσ  κακουργίασ  του  αιϊνα  μασ,  τθ  ςκλθρι  
μακθτεία  του  ανκρϊπου  ςτο  ζγκλθμα,  τθν  κατάλυςθ  τθσ  ιερότθτασ  του  αν-
κρϊπου.  Εδϊ  πια  δεν  υπάρχουν  ακϊοι.  Πλοι,  οπουδιποτε  γθσ,  οποιαςδιπο-
τε  χϊρασ  κι  οποιαςδιποτε  θλικίασ,  μοιάηει  να  είναι  όλοι  ζνοχοι  και  επομζ-
νωσ  υποχρεωμζνοι  να  πλθρϊςουν.  Λθςτείεσ,  απαγωγζσ,  ανατινάξεισ,  φόνοι,  
παίρνουν  και  ςθκϊνουν  ςε  κφμα  κολό,  αιματθρισ  οργισ  εκατοντάδεσ  άγνω-
ςτουσ  ανκρϊπουσ. 

Από  ποφ  ξεκινά  αυτι  θ  διεκνισ  τρομοκρατία,  που  πλιττει,  όχι  τισ  ανατο-
λικζσ  χϊρεσ − αυτζσ  είναι  προςτατευμζνεσ  κάτω  από  τον  μανδφα  του  πιο  
ςκλθροφ  κι  αδίςταχτου  ολοκλθρωτιςμοφ − αλλά  τισ  χϊρεσ  του  λεγόμενου  ε-
λεφκερου  κόςμου; 

Ξεκινά,  πρϊτα,  από  μια  αναρχικι  και  μανιαςμζνθ  επαναςτατικι  αντίλθ-
ψθ,  που,  χωρίσ  να  ζχει  ςυγκεκριμζνουσ  πάντα  ςτόχουσ,  καταλιγει  ςε  ζναν  
θδονιςμό  εξαιτίασ  τθσ  βίασ.  Ξεκινά,  κατόπιν,  από  τθν  αδίςταχτθ  εςωτερικι  
πεποίκθςθ  ότι  ο  άνκρωποσ  ωσ  θκικό  πρόςωπο,  επομζνωσ  ωσ  πρόςωπο  ιερό  
κι  αξιοςζβαςτο,  πζκανε.  Επομζνωσ,  κάκε  μορφι  βίασ  και  τρομοκρατίασ  ςε  
βάροσ  του  είναι  πια  ανεκτι  (κι  θ  διεκνισ  ςυμπεριφορά  απζναντι  ςτουσ  τρο-
μοκράτεσ  φανερϊνει  πωσ  πραγματικά  είναι  ανεκτι).  Ξεκινά,  τρίτο,  από  μια  
αντίλθψθ  του  παραλόγου  τθσ  ηωισ,  μιασ  ηωισ  που  ζχαςε  τθσ  εςωτερικι  τθσ  
αιτία  κι  αποςτολι,  τθν  θκικι  τθσ  δικαίωςθ.  Ξεκινά,  τζλοσ  από  ςκοπιμότθτεσ  
τθσ  πολιτικισ  μάχθσ  και  τθσ  νζασ  «επαναςτατικισ»  τακτικισ. 

Σιμερα,  μια  βόμβα  ςτο  χζρι  κάποιου    είναι  ζνα  αναντίλεκτο  επιχείρθμα·  
το  δίκαιο  του  ακϊου  δεν  είναι  πια.  Δεν  υπάρχουν  ακϊοι,  αφοφ  τόςοι  ςφα-
γιάςτθκαν,  τόςοι  ςφαγιάηονται  ςχεδόν  επίςθμα,  αφοφ  θ  κάκε  μορφισ  αδικία  
κεριεφει  ςτθν  οικουμζνθ,  κι  ο  πολιτιςμόσ,  ξεπνοθμζνοσ,  δεν  ζχει  πια  δφναμθ  
με  τθν  παιδεία  να  μαλάξει,  να  καλλιεργιςει,  να  εξευγενίςει  τισ  εξαγριωμζνεσ  
καρδιζσ. 

Υπάρχουν,  βζβαια,  μεγάλεσ  περιοχζσ  τθσ  γθσ  που  ενκαρρφνουν  με  τον  
τρόπο  τουσ  αυτά  τα  «επαναςτατικά»  ιδεϊδθ,  ιδεϊδθ  αυτοκτονίασ  του  αν-
κρϊπου,  που  καταλιγουν  ςτθ  βία  και  ςτθν  τρομοκρατία.  Η  προπαγάνδα  εξι-
δανικεφει,  χρθςιμοποιϊντασ  μια  γλϊςςα  με  λζξεισ  διάτρθτεσ,  φκαρμζνεσ,  τθν  
επαναςτατικι  αυτι  πρακτικι,  που  ςπάηει  το  θκικό  και  φζρνει  ς’ απόγνωςθ  
τισ  κοινωνίεσ  του  Δυτικοφ  κόςμου.  Μια  μόνο  λφςθ  φαίνεται  να  υπάρχει:  να  
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δεχτεί  να  βουλιάξει  ολόκλθρθ  θ  οικουμζνθ  μζςα  ςτον  ολοκλθρωτιςμό,  ϊςτε  
θ  βία  κι  θ  τρομοκρατία  να  υιοκετθκοφν  ωσ  εκφράςεισ  του  επίςθμου  κρά-
τουσ  και  να  εκμθδενιςτεί  ο  πειραςμόσ  τθσ  ελευκερίασ,  που  αναςαλεφει  τα  
φρζνα  του  ανκρϊπου.  Να  εξουκενωκεί  ο  άνκρωποσ  μια  για  πάντα. 

Οι  νζοι  που  γίνονται  το  χζρι  τθσ  βίασ  δε  βλζπουν  τον  καταχκόνιο  μοχλό  
που  τουσ  κάνει  να  δρουν  και  ποφ  λειτουργεί  ακζατα  πίςω  τουσ.  Ζχουν  ντφ-
ςει  τθ  βία  ρομαντικά,  αποκρίνονται  ςε  μια  κοινωνία  άδικθ  και  καταπιεςτικι,  
που  εφαρμόηει  ςυγκαλυμμζνα  τθ  βία,  με  μια  βία  γυμνι,  καρραλζα,  προκλθ-
τικι.  Η  πρόκλθςθ,  το  βίαιο  ξφπνθμα  κι  θ  τρομοκράτθςθ  του  αςτικοφ  κόςμου  
μοιάηει  να  είναι  ο  ςκοπόσ  τουσ.  Δεν  είναι  όμωσ  ζτςι.  Ζχουν  φτάςει  να  πι-
ςτεφουν  πϊσ  θ  βία  κα  λφςει  όλα  τα  προβλιματα  τθσ  γθσ  και  δικά  τουσ  
προβλιματα,  πϊσ  είναι  θ  πανάκεια  του  κακοφ  που  μαςτίηει  τθν  οικουμζνθ.  
Και  μαηί  θ  βία  κι  θ  τρομοκρατία  είναι  θ  διαβολικι  ιδαλγία  των  καιρϊν  μασ,  
θ  αποτρόπαιθ  μορφι  του  θρωιςμοφ  τθσ,  όταν  κάκε  πνευματικόσ  θρωιςμόσ  
ζχει  εκμθδενιςτεί.  Κι  ζχει  εκμθδενιςτεί,  γιατί  τον  θρωιςμό  τον  γεννά  μια  πί-
ςτθ,  ζνασ  πολιτιςμόσ  ςε  οργαςμό,  τον  γεννά  ζνασ  άνκρωποσ  που  ζχει  λάβει  
ςυνείδθςθ  του  εαυτοφ  του. 

Κςωσ  είναι  περιττό  να  υπογραμμιςτεί  πόςο  και  θ  βία  και  θ  τρομοκρατία,  
διεκνισ  ι  επιχϊρια,  βρίςκεται  μζςα  ςτον  ποταμό  του  ψεφδουσ,  που  μου-
ςκεφει  και  ςαπίηει  τθ  ηωι  μασ.   
 

Κώςτασ  Ε.  ΣΙΡΟΠΟΤΛΟ   
 
 

Θέμα  A 
 

 Να  γράψετε  τθν  περίλθψθ  του  κειμζνου  με  τθν  οποία  κα  ενθμερϊςετε  
τουσ  ςυμμακθτζσ  ςασ  για  το  περιεχόμενό  του  (90 − 110  λζξεισ). Μον. 25 

 
 
 

Θέμα  B 
 

B1 Να  εντοπίςετε  τον  τρόπο  ανάπτυξθσ  ςτθν  τζταρτθ  παράγραφο  και  να  αι-
τιολογιςετε  τθν  απάντθςι  ςασ. Μον. 4 

 
Β2 Να  επιςθμάνετε  τον  τρόπο  πεικοφσ  ςτθν  πζμπτθ  παράγραφο  και  να  

αναφζρετε  και  τα  μζςα  πεικοφσ. Μον. 5 
 
Β3 Να  αξιολογιςετε  τον  παρακάτω  ςυλλογιςμό  ωσ  προσ  τθν  ορκότθτα.  Μον. 5 
 Οη  λένη  έρνπλ  ληύζεη  ηε  βία  ξνκαληηθά,  απνθξίλνληαη  ζε  κηα  θνηλωλία  

άδηθε  θαη  θαηαπηεζηηθή. 
 Έρνπλ  θηάζεη  λα  πηζηεύνπλ  πωο  ε  βία  ζα  ιύζεη  όια  ηα  πξνβιήκαηα  ηεο  

γεο  θαη  ηα  δηθά  ηνπο. 
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 Έηζη  γίλνληαη  ην  ρέξη  ηεο  βίαο,  δε  βιέπνπλ  ηνλ  θαηαρζόλην  κνριό  πνπ  
ηνπο  θάλεη  λα  δξνπλ  θαη  πνπ  ιεηηνπξγεί  αζέαηα  πίζω  ηνπο. 

 
Β4 Να  εντοπίςετε  το  γραμματειακό  είδοσ  του  κειμζνου  και  να  αιτιολογιςετε  

τθν  απάντθςι  ςασ. Μον. 6 
 
Β5 Να  αναλφςετε  ςε  μία  παράγραφο  70 − 90  λζξεισ  το  παρακάτω  χωρίο  του  

κειμζνου:  Μον. 8 
 «Καη  καδί  ε  βία  θαη  ε  ηξνκνθξαηία  είλαη  ε  δηαβνιηθή  ηδαιγία  ηωλ  θαηξώλ  

καο,  ε  απνηξόπαηε  κνξθή  ηνπ  εξωηζκνύ  ηεο,  όηαλ  θάζε  πλεπκαηηθόο  
εξωηζκόο  έρεη  εθκεδεληζηεί». 

 
Β6 Να  αντικαταςτιςετε  τισ  λζξεισ  που  ακολουκοφν  με  άλλεσ  ςυνϊνυμεσ,  χω-

ρίσ  να  αλλοιϊνεται  το  νόθμα: Μον. 7 
 κατάλυςθ 
 αναντίλεκτο 
 εξευγενίςει 
 εξιδανικεφει 
 αναςαλεφει 
 πανάκεια 
 αποτρόπαιθ 
 
 
 

Θέμα  Γ 
 

 Η  ηξνκνθξαηία  ζηηο  κέξεο  καο  είλαη  έλα  θαηλόκελν  πνπ  ζεωξείηαη  κείδνλ  
πξόβιεκα  γηα  ηηο  πεξηζζόηεξεο  ρώξεο  ηνπ  θόζκνπ  θαη  απηό  γηαηί  ζηηο  
πεξηζζόηεξεο  πεξηπηώζεηο  έρεη  ζύκαηά  ηεο  όρη  κόλν  δηαθεθξηκέλνπο  ζηό-
ρνπο  αιιά  θαη  αλύπνπηα  ζύκαηα  άκαρνπ  πιεζπζκνύ. 

 
 Σε  ζνα  άρκρο  500-600  λζξεων  να  επιςθμάνετε  τουσ  παράγοντεσ  που  ευ-

νοοφν  τθν  ανάπτυξθ  τθσ  τρομοκρατίασ  και  ποια  μζςα  πρόλθψθσ  κεωρείτε  
αποτελεςματικότερα  για  τθν  αντιμετϊπιςθ  τθσ. Μον. 40 

 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
Έλλη  Βαςιλέρη 
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   Διαγώνισμα  1ο                        . 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 
Α1 Να  αποδείξετε  ότι  αν  μια  ςυνάρτθςθ  f  είναι  παραγωγίςιμθ  ς' ζνα  ςθμείο  

x0,  τότε  είναι  και  ςυνεχισ  ςτο  ςθμείο  αυτό. Μον. 7 

 
Α2 Ρότε  δφο  ςυναρτιςεισ  f  και  g  λζγονται  ίςεσ; Μον. 4 
 
Α3 Θεωριςτε  τον  παρακάτω  ιςχυριςμό: 
 «Για  κάκε  ςυνάρτθςθ  f  οριςμζνθ  και  παραγωγίςιμθ  ςτο  ℝ,  αν  για  κάποιο  

ςθμείο  x0  ℝ  ιςχφει  f΄(x0) = 0  τότε  το  x0  είναι  υποχρεωτικά  κζςθ  τοπι-
κοφ  ακροτάτου  τθσ  f» 

 

α. Να  χαρακτθρίςετε  τον  ιςχυριςμό  ωσ  Αλθκι  (Α)  ι  Ψευδι  (Ψ). Μον. 1 
 

β. Να  αιτιολογιςετε  τθν  απάντθςι  ςασ  ςτο  ερϊτθμα  α.. Μον. 4 
 
Α4 Να  χαρακτθρίςετε  κάκε  μία  από  τισ  παρακάτω  προτάςεισ  ωσ  Σωςτι  (Σ)  ι  

Λανκαςμζνθ  (Λ). Μον. 10 
 

α. Αν  θ  ςυνάρτθςθ  f  δεν  είναι  παραγωγίςιμθ  ςτο  x0,  τότε  θ  f  δεν  είναι  
ςυνεχισ  ςτο  x0. 

 

β. Για  κάκε  ςυνεχι  ςυνάρτθςθ  f : [α , β]ℝ,  αν  G  είναι  μια  παράγουςα  

τθσ  f  ςτο  [α , β]  τότε    ( ) ( ) ( )f x dx G G



   . 

 

γ. Αν  δεν  υπάρχουν  τα  όρια  των  ςυναρτιςεων  f  και  g  ςτο  x0,  τότε  δεν  
μπορεί  να  υπάρχει  το  όριο  τθσ  ςυνάρτθςθσ  f + g  ςτο  x0. 

 

δ. Αν  f(x) = x
x  ,  x > 0  τότε  f 

'(x) = x∙x
x−1  ,  x > 0. 

 

ε. Αν  υπάρχουν  ςτο  ℝ  τα  όρια  
0

x x
im f(x)

   και   

0
x x

im f(x)+ g(x)

 ,  τότε   

 υπάρχει  και  το  όριο  
0

x x
im g(x)

 . 

 
 
 

Θέμα  B (25 Μονάδεσ) 
 

Στο  παρακάτω  ςχιμα  δίνεται  θ  γραφικι  παράςταςθ  τθσ  παραγϊγου  μίασ  ςυ-
νάρτθςθσ  f  ςτο  διάςτθμα  [−1,10]. 
 

 

 10 

 8  7  6  5  4 

 2 

 1  x 

 y=f΄(x) 

 y 

 O  -1 
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Δίνεται  επιπλζον  ότι  θ  γραφικι  παράςταςθ  τθσ  f 
'  διζρχεται  από  τα  ςθμεία  

(0,1)  και  (2,−1). 
 

B1 Να  προςδιορίςετε  τα  διαςτιματα  ςτα  οποία  θ  fείναι  γνθςίωσ  αφξουςα,  
γνθςίωσ  φκίνουςα  και  τισ  κζςεισ  τοπικϊν  ακροτάτων. Μον. 6 

 

B2 Να  προςδιορίςετε  τα  διαςτιματα  ςτα  οποία  θ  f  είναι  κυρτι,  κοίλθ  κα-
κϊσ  και  τα  ςθμεία  καμπισ. Μον. 7 

 

B3 Αν  f (0) = 1,  να  αποδείξετε  ότι  f (x) ≥ x + 1,  για  κάκε  x  [−1,0]. Μον. 6 
 

B4 Αν  θ  f  είναι  δφο  φορζσ  παραγωγίςιμθ  με  ςυνεχι  δεφτερθ  παράγωγο,  να  

υπολογίςετε  το  ολοκλιρωμα  
2

0
( )f x dx . Μον. 6 

 
 
 

Θέμα  Γ (25 Μονάδεσ) 
 

Υποκζτουμε  ότι  θ  ςυνάρτθςθ  f :ℝℝ  είναι  ςυνεχισ  και  ικανοποιεί  τθ  ςχζςθ   
 

|εκx − 2x∙f(x)| ≤ 2x
2 

 

για  κάκε  x ϵ ℝ. 
 

Γ1 Να  δείξετε  ότι  
1

(0)
2

f  . Μον. 7 

 

Γ2 Αν  ( ) ( )h x x f x  ,  x  ℝ  να  δείξετε  ότι  θ  ςυνάρτθςθ  h  είναι  παραγωγί-

ςιμθ  ςτο  0  και  να  βρείτε  τθν  h'(0). Μον. 7 
 

Γ3 Ορίηουμε  τθ  ςυνάρτθςθ  g (x) = 2f (x) − f
 2
(x),  x  ℝ.  Να  δείξετε  ότι  θ  

γραφικι  παράςταςθ  τθσ  ςυνάρτθςθσ  g  τζμνει  τθν  ευκεία  y = 2x  ςε  ζνα  
τουλάχιςτον  ςθμείο,  με  τετμθμζνθ  x0  [0,1]. Μον. 6 

 

Γ4 Υποκζτουμε  ότι  α < β  και  ότι  ( ) 0f x    για  κάκε  x  [α,β]. 

 Να  βρείτε  το  όριο  
5 3

2

( ) (2) (1)

( ) (4) (10)x

f x f x f
im

f x f x f





 

 
 . Μον. 5 

 
 
 
Θέμα  Δ (25 Μονάδεσ) 
 

Θεωροφμε  ςυνάρτθςθ  f  παραγωγίςιμθ  ςτο  ℝ,  για  τθν  οποία  ιςχφουν: 
  (0) 0f  . 

  ( ) 0f x    για  κάκε   1,1x  . 

   2( ) ( ) 4 1xf x f x x n x      ,  για  κάκε  0x  . 
 

Δ1 Να  αποδείξετε  ότι  (0) 0f   . Μον. 2 
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Δ2 Να  αποδείξετε  ότι: 
 

α.   1x n x n x    ,  για  κάκε  0x  . Μον. 3 
 

β. 
24 , 0

( )
0 , 0

x n x x
f x

x

 
 




  Μον. 7 

 
Αν  θ  καμπφλθ  του  παρακάτω  ςχιματοσ  είναι  θ  γραφικι  παράςταςθ  τθσ  f  ςτο  
διάςτθμα  [−1,1],  τότε: 

 
 

Δ3 α. Να  βρείτε  τα  ακρότατα  τθσ  f  ςτο  διάςτθμα  [−1,1]. Μον. 4 
 

β. Για  τισ  διάφορεσ  τιμζσ  του  k ,  να  βρείτε  το  πλικοσ  των  ριηϊν  τθσ  

εξίςωςθσ  2

2
2 0

k
nx

x
    που  ανικουν  ςτο  διάςτθμα  [−1,1]. Μον. 3 

 

Δ4 α. Να  δικαιολογιςετε  ότι  θ  f  είναι  άρτια  και  να  αποδείξετε  ότι: 

              
0

( ) 2 ( )f x dx f x dx
 


     ,   α > 0  Μον. 3 

 

β. Να  αποδείξετε  ότι  αν  F  μια  παράγουςα  τθσ  f  ςτο   ,  τότε  για  κάκε  
β > 1  ιςχφει: 

             
1

0

( ) ( 1)
( )

2

F F
f x dx

  
   Μον. 3 

 
ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

Παναγιώτησ  Περδικούρησ 
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   Διαγώνισμα 2ο                        . 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 

Α1 Να  αποδείξετε  ότι  θ  ςυνάρτθςθ  ( )f x x   είναι  παραγωγίςιμθ  ςτο  

 0,   και  ιςχφει  
1

( )
2

f x
x

  . Μον. 5 

 
 

Α2 α. Ρότε  μια  ςυνάρτθςθ  f  δεν  είναι  ςυνεχισ  ςε  ζνα  ςθμείο  x0  του  πεδίου  
οριςμοφ  τθσ; Μον. 2 

 

β. Διατυπϊςτε  το  Θεϊρθμα  του  Bolzano  για  μια  ςυνάρτθςθ  f  θ  οποία  
είναι  οριςμζνθ  ςε  ζνα   κλειςτό  διάςτθμα  [α , β]. Μον. 4 

 
Α3 Θεωριςτε  τον  παρακάτω  ιςχυριςμό: 

 «Αν  
0

( ) 1
x x

im f x


 ,  τότε  
0

( ) 1
x x
im f x


   ι  
0

( ) 1
x x
im f x


  .» 

 

α. Να  χαρακτθρίςετε  τον  ιςχυριςμό  ωσ  Αλθκι  (Α)  ι  Ψευδι  (Ψ). Μον. 1 
 

β. Να  αιτιολογιςετε  τθν  απάντθςι  ςασ  ςτο  ερϊτθμα  α.  Μον. 4 
 
Α4 Να  χαρακτθρίςετε  κάκε  μία  από  τισ  παρακάτω  προτάςεισ  ωσ  Σωςτι  (Σ) 
 ι  Λανκαςμζνθ  (Λ). Μον. 10 
 

α. Αν  μια  ςυνάρτθςθ  f  ορίηεται  ςτο  ςθμείο  x0,  αλλά  δεν  είναι  ςυνεχισ  
ςτο  x0,  τότε  δεν  είναι  παραγωγίςιμθ  ςτο  x0. 

 

β. Αν  για  μια  ςυνάρτθςθ  f  ςυνεχι  ςτο  (a , β)  ιςχφουν   ( )
x

im f x


    

και  ( )
x

im f x


  ,  τότε  θ  f  ζχει  τουλάχιςτον  μια  ρίηα  ςτο  διάςτθμα  

(a , β). 
 

γ. Κάκε  πολυωνυμικι  ςυνάρτθςθ  τρίτου  βακμοφ  ζχει  οπωςδιποτε  ςθ-
μείο  καμπισ. 

 

δ. Αν  για  τθν  παραγωγίςιμθ  ςυνάρτθςθ  f :ℝℝ  ιςχφει  f ' (1) = 0,  τότε  το  
f (1) είναι  πάντα  τοπικό  ακρότατο. 

 

ε. Το  ολοκλιρωμα  
β

α
( )f x dx   είναι  ίςο  με  το  άκροιςμα  των  εμβαδϊν  

των  χωρίων  που  βρίςκονται  πάνω  από  τον  άξονα  x'x  μείον  το  
άκροιςμα  των  εμβαδϊν  των  χωρίων  που  βρίςκονται  κάτω  από  τον  
άξονα  x'x. 
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Θέμα  B (25 Μονάδεσ) 
 

Ζςτω  ςυνάρτθςθ  f  τθσ  οποίασ  θ  γραφικι  παράςταςθ  δίνεται  ςτο  ςχιμα. 

 
 

B1 Να  γράψετε  τα  διαςτιματα  μονοτονίασ  τθσ  f  και  να  εξετάςετε  αν  θ  f  
ζχει  ολικά  ακρότατα. Μον. 4 

 

B2 Να  εξετάςετε  τθ  ςυνζχεια  τθσ  f. Μον. 4 
 

B3 Να  βρείτε  το  πλικοσ  των  ριηϊν  τθσ  εξίςωςθσ  f (x) = α,  για  τισ  διάφορεσ  
τιμζσ  του  α ϵ ℝ. Μον. 7 

 

B4 Να  βρείτε  αν  υπάρχουν  τα  όρια  και  να  δικαιολογιςετε  τθν  απάντθςι  
ςασ. Μον. 10 

α. 
2

( )
x

im f x

   β. 

1
( )

x
im f x

   γ. 

1
( )

x
im f x

   

δ. 
2

1

( )x
im

f x
   ε. 

1

( )x
im

f x
   στ. 

1
( )

( )x
im f x

f x




 
 

 
  

ζ. 
0

( 1) 4

h

f h
im

h

 
   

 
 
 

Θέμα  Γ (25 Μονάδεσ) 
 

Δίνεται  ςυνάρτθςθ  f :[0,3]ℝ  με  ςυνεχι  παράγωγο  και  με  f (0) = 0,  f (3) = 6. 
 

Γ1 Να  δείξετε  ότι  υπάρχουν   1 2, 0,3x x    με  1 2x x   τζτοιοι  ϊςτε: 

 1 22 ( ) ( ) 6f x f x   . Μον. 7 
 

Γ2 Αν   1 2, 0,3x x    είναι  οι  αρικμοί  που  εμφανίηονται  ςτο  ερϊτθμα  Γ1,  να  

δείξετε  ότι  υπάρχει   1 2,x x    με  ( ) 0f   . Μον. 5 
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Γ3 Δίνεται  ςυνάρτθςθ  :g     δυο  φορζσ  παραγωγίςιμθ  με  ( ) 0g x    για  

κάκε  x . 

 Να  δείξετε  ότι:  ( 1) ( 1) ( ) ( )g x g x g x g x      ,  για  κάκε  x . Μον. 6 
 

Γ4 Δίνεται  παραγωγίςιμθ  ςυνάρτθςθ  :h     που  ικανοποιεί  τισ  ςχζςεισ  

(0) 0h    και    ( ) ( )h x h x    για  κάκε  x . 

 Να  δείξε  ότι:  ( ) 0h x    για  κάκε  0x    και  ( ) 0h x    για  κάκε  0x  . Μον. 7 

 
 
 
Θέμα  Δ (25 Μονάδεσ) 
 

Ζςτω  ςυνάρτθςθ  f,  οριςμζνθ  και  παραγωγίςιμθ  ςτο  [0,3],  
για  τθν  οποία  γνωρίηετε  τα  εξισ: 
 

 Η  γραφικι  παράςταςθ  τθσ  f 
'  δίνεται  ςτο  διπλανό  ςχι-

μα. 
 

 f (0) = 2  και  f (1) = 0. 
 

 Το  εμβαδόν  του  χωρίου  που  περικλείεται  μεταξφ  τθσ  
γραφικισ  παράςταςθσ  τθσ  f 

'  και  των  ευκειϊν  x = 0  και  
x = 3  ιςοφται  με  8 τ.μ. . 

 

 Η  f  δεν  ικανοποιεί  τισ  υποκζςεισ  του  κεωριματοσ  
ενδιάμεςων  τιμϊν  ςτο  διάςτθμα  [0,3]. 

 

Δ1 Να  αποδείξετε  ότι  f (3) = 2  , f (2) = −2  και  να  βρείτε,  αν  υπάρχουν,  τα  

1

( )

x

f x
im

nx



  και  

1 ( ) 2x

x
im

f x 
 ,  δικαιολογϊντασ  τισ  απαντιςεισ  ςασ. Μον. 8 

 

Δ2 Να  προςδιορίςετε  τα  διαςτιματα  ςτα  οποία  θ  f  είναι  γνθςίωσ  αφξουςα,  
γνθςίωσ  φκίνουςα,  κυρτι,  κοίλθ  και  τισ  κζςεισ  τοπικϊν  ακροτάτων  και  
ςθμείων  καμπισ  τθσ  f.  Μον. 8 

 

Δ3 Να  αποδείξετε  ότι  υπάρχει  μοναδικό  x0 ϵ (2,3)  για  το  οποίο  δεν  υπάρχει  

το  
0

1

( )x x
im

f x
 . Μον. 5 

 

Δ3 Να  ςχεδιάςετε  τθ  γραφικι  παράςταςθ  τθσ  f. Μον. 4 

 
 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
Παναγιώτησ  Περδικούρησ 

  



Μαθηματικά 

  25 

 
   Διαγώνισμα 3ο                        . 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 
Α1 Ζςτω  f  μια  ςυνεχισ  ςυνάρτθςθ  ς’ ζνα  διάςτθμα  [α,β].  Αν  θ  G  είναι  μια  

παράγουςα  τθσ  f  ςτο  [α,β],  να  αποδείξετε  ότι  ( ) ( ) ( )f t dt G G





   . Μον. 5 

 
A2 α. Ρότε  μια  ςυνάρτθςθ  με  πεδίο  οριςμοφ  A  παρουςιάηει  ςτο  x0  A  το-

πικό  μζγιςτο; Μον. 3 
 

β. Ροιζσ  είναι  οι  πικανζσ  κζςεισ  ςθμείων  καμπισ  μιασ  ςυνάρτθςθσ  f  ςε  
ζνα  διάςτθμα; Μον. 2 

 
Α3 Θεωριςτε  τον  παρακάτω  ιςχυριςμό: 
 «  Αν  θ  ςυνάρτθςθ  f  είναι  ςυνεχισ  ςε  ζνα  ςφνολο  A  που  είναι  ζνωςθ  

διαςτθμάτων  και  f
 
'(x) = 0  ςε  κάκε  εςωτερικό  ςθμείο  του  A,  τότε  θ  

ςυνάρτθςθ  f  είναι  ςτακερι  ςτο  A». 
 

α. Να  χαρακτθρίςετε  τον  ιςχυριςμό  ωσ  Αλθκι  (Α)  ι  Ψευδι  (Ψ). Μον. 1 
 

β. Να  αιτιολογιςετε  τθν  απάντθςι  ςασ  ςτο  ερϊτθμα  α.  Μον. 4 
 
Α4 Να  χαρακτθρίςετε  κάκε  μία  από  τισ  παρακάτω  προτάςεισ  ωσ  Σωςτι  (Σ)  ι  

Λανκαςμζνθ  (Λ). Μον. 10 
 

α. Αν  f,  g  είναι  δφο  ςυναρτιςεισ  με  πεδία  οριςμοφ  A  και  B  αντίςτοιχα,  
τότε  θ  go f   ορίηεται  αν  (A) Bf   . 

 

β. Κάκε  ςυνάρτθςθ  που  είναι  1−1  ςτο  πεδίο  οριςμοφ  τθσ  είναι  γνιςια  
μονότονθ. 

 

γ. Η  εικόνα  f (Γ)  ενόσ  διαςτιματοσ  Γ  μζςω  μιασ  ςυνεχοφσ  ςυνάρτθςθσ  f  
είναι  διάςτθμα. 

 

δ. Αν  θ  ςυνάρτθςθ  f  είναι  ςυνεχισ  ςτο  διάςτθμα  [α,β]  και  υπάρχει  x0 ϵ 

(α, β)  τζτοιο  ϊςτε  f (x0) = 0,  τότε  κατ’ ανάγκθ  κα  ιςχφει  f (α)∙f (β) < 0. 
 

ε. Για  κάκε  ςυνάρτθςθ  :f     που  είναι  παραγωγίςιμθ  και  δεν  

παρουςιάηει  ακρότατα,  ιςχφει  ( ) 0f x    για  κάκε  x . 
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Θέμα  B (25 Μονάδεσ) 
 

Στο  διπλανό  ςχιμα  είναι  ΑΒ = 1 cm,  ΑΓ = 3 cm  
και  ΓΓ = 2 cm. 
 
Το  ςθμείο  M  κινείται  διαγράφοντασ  το  ευκφ-
γραμμο  τμιμα  ΑΓ. 
 
Ζςτω  Ε(x)  το  εμβαδόν  του  τριγϊνου  AMN. 
 
 
B1 Να  αποδείξετε  ότι  (MN) = 2x,  0 < x ≤ 1. Μον. 4 
 

B2 Να  αποδείξετε  ότι  
2  , 0 1

( )
2 1 , 1 3

x x
E x

x x

  
 

  
. Μον. 5 

 

B3 Να  αποδείξετε  ότι  θ  ςυνάρτθςθ  E(x)  είναι  ςυνεχισ  και  παραγωγίςιμθ,  να  
ςχεδιάςετε  τθ  γραφικι  παράςταςθ  τθσ  E(x)  και  τθ  γραφικι  παράςταςθ  
τθσ  E−1

(x),  αν  ορίηεται. Μον. 10 
 

B4 Να  βρείτε  τθ  κζςθ  του  ςθμείου  M,  όταν  E(x) = 3. Μον. 6 

 
 
 

Θέμα  Γ (25 Μονάδεσ) 
 

Δίνεται  θ  ςυνάρτθςθ  ,   0( )

 0 ,   0

nx

xe xf x

x


  
 



αν

αν

  

 

Γ1 Να  εξετάςετε  αν  θ  ςυνάρτθςθ  f  είναι  ςυνεχισ  ςτο  ςθμείο  x0 = 0. Μον. 4 
 

Γ2 Να  βρείτε  το  ςφνολο  τιμϊν  τθσ  ςυνάρτθςθσ  f. Μον. 7 
 

Γ3 α. Να  αποδείξετε  ότι,  για  x > 0,  ιςχφει  θ  ιςοδυναμία: 
  f (x) = f (4)  ⟺  x

4
 = 4

x. Μον. 2 
 

β. Να  αποδείξετε  ότι  θ  εξίςωςθ  x4
 = 4

x,  x > 0  ζχει  ακριβϊσ  δφο  ρίηεσ,  τισ  
x1 = 2  και  x2 = 4. Μον. 6 

 

Γ4 Αν  θ  F  είναι  μια  παράγουςα  τθσ  f  ςτο  (0,+∞),  να  αποδείξετε  ότι  
υπάρχει  ζνα,  τουλάχιςτον  α ϵ (2,4)  τζτοιο,  ϊςτε: 

  ( ) ( ) ( ) 2 ( )f F f f        . Μον. 6 

 
  

 

   
 A 

 Ν 

 Ε  Δ 

 Γ  B  M  x 
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Θέμα  Δ (25 Μονάδεσ) 
 

Δίνεται  θ  ςυνάρτθςθ  
2 1 ,  αν 0

( )
   1     ,        αν 0

x x nx x x
f x

x

    
 




 

 

Δ1 Να  αποδείξετε  ότι  θ  ςυνάρτθςθ  f  είναι  ςυνεχισ  ςτο  [0,+∞). Μον. 3 
 

Δ2 Να  αποδείξετε  ότι  υπάρχουν  δυο  ακριβϊσ  ςθμεία  τθσ  γραφικισ  παράςτα-
ςθσ  τθσ  f,  ςτα  οποία  δζχεται  οριηόντια  εφαπτομζνθ. Μον. 7 

 

Δ3 Να  αποδείξετε  ότι  το  ςφνολο  τιμϊν  τθσ  f  είναι  το  [1,+∞). Μον. 6 
 

Δ4 Ζςτω  θ  ςυνάρτθςθ   
( )

( ) ( )
f x

g x f x ,   0,x  . 

 Να  αποδείξετε  ότι  υπάρχει   0 0,x     τζτοιο  ϊςτε  0( ) 0g x  . Μον. 4 
 

Δ5 Να  βρείτε  το  εμβαδόν  του  χωρίου  που  περικλείεται  από: 
 τθ  γραφικι  παράςταςθ  τθσ  f, 

 τθ  γραφικι  παράςταςθ  τθσ  ςυνάρτθςθσ  ( ) 1 xh x x n e   ,  με  x ≥ 1 

 και  των  ευκειϊν  x = 1  και  x = 4. Μον. 5 
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   Διαγώνισμα 4ο                        . 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 
Α1 Να  αποδειχκεί  ότι  θ  ςυνάρτθςθ  f (x) = ℓn|x|,  x  ℝ*  είναι  παραγωγίςιμθ  

ςτο  ℝ*  και  ιςχφει  ότι   
1

n x
x

  . Μον. 5 

 
A2 α. Ρότε  λζμε  ότι  μια  ςυνάρτθςθ  f  είναι  ςυνεχισ  ςτο  ςε  ζνα  κλειςτό  

διάςτθμα  [α , β]; Μον. 3 
 

β. Ζςτω  μια  ςυνάρτθςθ  f  με  πεδίο  οριςμοφ  το  A.  Ρότε  κα  λζμε  ότι  θ  f  
παρουςιάηει  ςτο  x0  A  (ολικό)  ελάχιςτο,  το  f (x0); Μον. 2 

 
Α3 Θεωριςτε  τον  παρακάτω  ιςχυριςμό: 
 « Ζςτω  ςυνάρτθςθ  f,  θ  οποία  είναι  ςυνεχισ  ςε  ζνα  διάςτθμα  Γ.  Αν  θ  f  

είναι  γνθςίωσ  φκίνουςα  ςτο  διάςτθμα  Γ,  τότε  υποχρεωτικά  κα  ιςχφει   
f
 
' (x) < 0  ςε  κάκε  εςωτερικό  ςθμείο  του  Γ ». 

 

α. Να  χαρακτθρίςετε  τον  ιςχυριςμό  ωσ  Αλθκι  (Α)  ι  Ψευδι  (Ψ). Μον. 1 
 

β. Να  αιτιολογιςετε  τθν  απάντθςι  ςασ  ςτο  ερϊτθμα  α.. Μον. 4 
 
Α4 Να  χαρακτθρίςετε  κάκε  μία  από  τισ  παρακάτω  προτάςεισ  ωσ  Σωςτι  (Σ)  ι  

Λανκαςμζνθ  (Λ). Μον. 10 
 

α. Αν  μια  ςυνάρτθςθ  f  είναι  γνθςίωσ  μονότονθ,  τότε  θ  εξίςωςθ  f (x) = 0  
ζχει  πάντοτε  ακριβϊσ  μια  λφςθ. 

 

β. Αν  θ  f  είναι  ςυνεχισ  ςτο  [α , β),  τότε  θ  f  παίρνει  πάντα  ςτο  [α , β)  
μια  ελάχιςτθ  τιμι  m  και  μια  μζγιςτθ  τιμι  M. 

 

γ. Ιςχφει  ότι  1
x

x
im

x




  

 

δ. Ζςτω  μια  ςυνάρτθςθ  f  θ  οποία  είναι  ςυνεχισ  ςε  ζνα  διάςτθμα  Γ  και  
παραγωγίςιμθ  ςε  κάκε  εςωτερικό  ςθμείο  x  του  Γ. 

 Αν  θ  f  είναι  γνθςίωσ  αφξουςα  ςτο  Γ  τότε  f '(x) > 0  ςε  κάκε  εςωτερικό  
ςθμείο  x  του  Γ. 

 

ε. Αν  θ  f  είναι  ςυνεχισ  ςε  ζνα  διάςτθμα  Γ  και  α, β, γ  Γ,  τότε  ιςχφει: 
β γ β

α α γ
( ) ( ) ( )f x dx f x dx f x dx     
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Θέμα  B (25 Μονάδεσ) 
 

Δίνονται  οι  ςυναρτιςεισ  , :f g     με  ( ) (1 )xf x n e    και  
1

( )
1

x

x

e
g x

e





. 

 
B1 Να  δείξετε  ότι  θ  f  αντιςτρζφεται. Μον. 4 
 

B2 Να  δείξετε  ότι  θ  g  είναι  περιττι. Μον. 5 
 

B3 Δίνεται  επιπλζον  ςυνάρτθςθ   : 0,h     τζτοια,  ϊςτε  να  ιςχφει  

ho f g .  Να  βρείτε  τον  τφπο  τθσ  ςυνάρτθςθσ  h. Μον. 6 
 

B4 Να  μελετιςετε  τθ  ςυνάρτθςθ  g  ωσ  προσ  τθ  μονοτονία,  ακρότατα,  κυρτό-
τθτα,  ςθμεία  καμπισ.  Να  βρείτε  τισ  αςφμπτωτεσ  τθσ  g  και  να  ςχεδιάςετε  
μια  πρόχειρθ  γραφικι  παράςταςθ  τθσ  g. Μον. 10 

 
 
 

Θέμα  Γ (25 Μονάδεσ) 
 

Δίνεται  θ  ςυνεχισ  και  γνιςια  μονότονθ  ςυνάρτθςθ  :f     για  τθν  οποία  

ιςχφουν:     (0) (1) 0f f        και        ( ) 2 3 0
x

im f x x


    

 

Γ1 Να  βρείτε  τα  όρια: Μον. 6 
 

α. 
( )

x

f x
im

x
 . 

β. 
2( )

x

f x
im

x x 
 . 

 

Γ2 Να  βρείτε  το  είδοσ  μονοτονίασ  τθσ  ςυνάρτθςθσ  f. Μον. 6 
 

Γ3 Να  λφςετε  τθν  εξίςωςθ  2( ) ( )f x f x nx   ,  με  x > 0. Μον. 6 
 

Γ4 Θεωροφμε  τθ  ςυνάρτθςθ  2( ) ( )g x f x ,  με  x . Μον. 7 
 

α. Να  δείξετε  ότι  θ  g  ζχει  ελάχιςτθ  τιμι. 
 

β. Να  βρείτε  το  πλικοσ  των  ριηϊν  τθσ  εξίςωςθσ  ( ) 1g x n    ,  για  

τισ  διάφορεσ  τιμζσ  του    0,1  . 
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Θέμα  Δ (25 Μονάδεσ) 
 

Δίνεται  θ  ςυνάρτθςθ  :f     θ  οποία  είναι  γνθςίωσ  αφξουςα  και  παρα-

γωγίςιμθ  ςτο   ,  για  τθν  ιςχφει  ότι:  ( ) ( )f x f y x y x y      ,  για  κάκε  

,x y ,  με  x y   και  (1) 1f  . 
 

Θεωροφμε  και  τθ  ςυνάρτθςθ  

( ) 1
     , 1

( ) 1

(1)       , 1

f x
x

g x x

f x




 
  

 

 

Δ1 Να  αποδείξετε  ότι  θ  f  είναι  κυρτι  ςτο   . Μον. 5 
 

Δ2 Να  αποδείξετε  ότι  θ  g  είναι  γνθςίωσ  αφξουςα  ςτο   . Μον. 6 
 

Δ3 Να  λυκεί  ςτο     θ  εξίςωςθ  3 2 2( ) ( 1) ( )f x x x x x f x     . Μον. 8 
 

Δ4 Να  αποδείξετε  ότι  για  κάκε   , 1,    με      ιςχφει  ότι: 

 
2

( ) 1 1

1( ) 1

f x
dx n

f x









  
  

 
  . Μον. 6 
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   Διαγώνισμα 5ο                        . 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 
Α1 Ζςτω  μια  ςυνάρτθςθ  f  θ  οποία  είναι  οριςμζνθ  ςε  ζνα  κλειςτό  διάςτθμα  

[α , β].  Αν: 

 θ  f  είναι  ςυνεχισ  ςτο  [α , β]  και 
 θ  f (α) = f (β)  τότε, 

 να  αποδείξετε  ότι  για  κάκε  αρικμό  ε  μεταξφ  των  f (α)  και  f (β)  υπάρχει  
ζνασ  τουλάχιςτον  x0  (α , β)  τζτοιοσ,  ϊςτε  f (x0) = ε. Μον. 7 

 
A2 α. Ρότε  μια  ςυνάρτθςθ  λζγεται  κυρτι  και  πότε  κοίλθ  ςε  ζνα  διάςτθμα  

Γ; Μον. 2 
 

β. Διατυπϊςτε  το  κεϊρθμα  που  αναφζρεται  ςτο  κριτιριο  παρεμβολισ. Μον. 2 
 
Α3 Θεωριςτε  τον  παρακάτω  ιςχυριςμό: 
 «Αν  θ  ςυνάρτθςθ  f :[α , β]  [α , β]  είναι  παραγωγίςιμθ  ςτο  [α , β],  με   

f (α) = f (β),  τότε  θ  ςυνάρτθςθ  ( f o f )  ικανοποιεί  τισ  υποκζςεισ  του  κεω-
ριματοσ  του  Rolle  ςτο  διάςτθμα  [α , β]». 

 

α. Να  χαρακτθρίςετε  τον  ιςχυριςμό  ωσ  Αλθκι  (Α)  ι  Ψευδι  (Ψ). Μον. 1 
 

β. Να  αιτιολογιςετε  τθν  απάντθςι  ςασ  ςτο  ερϊτθμα  α.. Μον. 3 
 
Α4 Να  χαρακτθρίςετε  κάκε  μία  από  τισ  παρακάτω  προτάςεισ  ωσ  Σωςτι  (Σ)  ι  

Λανκαςμζνθ  (Λ). Μον. 10 
 

α. Μια  ςυνάρτθςθ  f  λζγεται  γνθςίωσ  αφξουςα  ςε  ζνα  διάςτθμα  Γ  του  
πεδίου  οριςμοφ  τθσ,  αν  υπάρχουν  x1, x2  Γ  με  x1 < x2  τζτοια,  ϊςτε   

f (x1) < f (x2). 
 

β. Μια  ςυνάρτθςθ  f : Αℝ  είναι  1−1,  αν  και  μόνον  αν  για  κάκε  ςτοι-
χείο  y  του  ςυνόλου  τιμϊν  τθσ  θ  εξίςωςθ  f (x) = y  ζχει  τουλάχιςτον  
μια  λφςθ  ωσ  προσ  x. 

 

γ. Αν  υπάρχει  το   
0

( ) ( )
x x
im f x g x


 ,  τότε  κατϋ ανάγκθ  υπάρχουν  και  τα  

0

( )
x x

im f x

   και

0

( )
x x

im g x

 . 

 

δ. Ζςτω  μια  ςυνάρτθςθ  f  παραγωγίςιμθ  ςε  ζνα  διάςτθμα  (α , β),  με  
εξαίρεςθ  ίςωσ  ζνα  ςθμείο  του  x0.  Αν  θ  f  είναι  κυρτι  ςτο  (α , x0)  και  
κοίλθ  ςτο  (x0 , β)  ι  αντιςτρόφωσ,  τότε  το  ςθμείο  Α (x0 , f (x0))  είναι  
υποχρεωτικά  ςθμείο  καμπισ  τθσ  γραφικισ  παράςταςθσ  τθσ  f. 

 

ε. Αν  
β

α
( ) 0f x dx  ,  τότε  κατ’ ανάγκθ  κα  είναι  f (x)  0  για  κάκε  

 x  [α , β]. 
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Θέμα  B (25 Μονάδεσ) 
 

Δίνεται  θ  ςυνάρτθςθ  ( )
nx

f x
x




. 

 

B1 Να  μελετιςετε  τθ  ςυνάρτθςθ  f  ωσ  προσ  τθ  μονοτονία,  τα  ακρότατα,  τθν  
κυρτότθτα  και  τα  ςθμεία  καμπισ. Μον. 7 

 

B2 Να  βρείτε  τισ  αςφμπτωτεσ  τθσ  γραφικισ  παράςταςθσ  τθσ  f  και  να  τθ  ςχε-
διάςετε. Μον. 5 

 

B3 Να  αποδείξετε  ότι  αα+1
 > (α+1)

α  για  κάκε  α > e. Μον. 5 
 

B4 Να  αποδείξετε  ότι  για  x > 0  ιςχφει  2x
 = x

2     f (x) = f (2)  και  ςτθ  ςυνζ-
χεια  να  αποδείξετε  ότι  θ  εξίςωςθ  2x

 = x
2  ζχει  δφο  ακριβϊσ  λφςεισ, 

 τισ  x1 = 2  και  x2 = 4. Μον. 8 

 
 
 

Θέμα  Γ (25 Μονάδεσ) 
 

Δίνεται  θ  ςυνάρτθςθ  f  παραγωγίςιμθ  ςτο  ℝ  με  f (1) = e − 1,  για  τθν  οποία  

υποκζτουμε  ότι:  
2( )

( )
1 1

x f x x
f x

x x


 

 
,  για  κάκε  x ≠ −1  και  x ≠ 0. 

 

Γ1 Να  βρείτε  τον  τφπο  τθσ  ςυνάρτθςθσ  f. Μον. 7 
 

Γ2 Να  εξετάςετε  τθν  f  ωσ  προσ  τθ  μονοτονία  και  τα  ακρότατα. Μον. 6 
 

Γ3 Να  μελετιςετε  τθν  κυρτότθτα  τθσ  f  και  να  βρείτε  τα  ςθμεία  καμπισ. Μον. 6 
 

Γ4 Να  υπολογίςετε  το  εμβαδόν  του  χωρίου  που  περικλείεται  από  τισ  γρα-
φικζσ  παραςτάςεισ  των  ςυναρτιςεων  f ,  f '  και  τισ  ευκείεσ  με  εξιςϊςεισ    
x = −1  και  x = 1. Μον. 6 

 
 
 
Θέμα  Δ (25 Μονάδεσ) 
 

Δίνονται  οι  ςυναρτιςεισ  f,  g  για  τισ  οποίεσ  γνωρίηετε  ότι: 
 

 Η  f  είναι  οριςμζνθ  και  δφο  φορζσ  παραγωγίςιμθ  ςτο  [0 , 4]  με  f (1) = 1  και  
f
 
''(x) > 0  για  κάκε  x  [0 , 4]. 

 Η  g  είναι  οριςμζνθ  και  ςυνεχισ  ςτο  ℝ  με  g (x) ≠ 0,  για  κάκε  x  ℝ  και
(2) (3)

9 (4)
( ) 0

f f

f
g x dx




 . 

 

Δ1 α. Να  δείξετε  ότι  θ  εξίςωςθ  f (x) = x  ζχει  τουλάχιςτον  μία  λφςθ  ςτο  
(2,4). Μον. 6 

 

 β. Να  αποδείξετε  ότι  από  τθν  αρχι  των  αξόνων  άγεται  μοναδικι  
εφαπτομζνθ  τθσ  Cf . Μον. 6 
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Δ2 Αν  επιπλζον  ιςχφει  ότι  
2 1 16

1 1
3 13h

h h
im f

h h

    
           

 ,  τότε  να  αποδεί-

ξετε  ότι: 
 

 α. 
16

(1)
13

f   . Μον. 4 

 β. 
1

0

5
( )

13
f x dx  . Μον. 4 

 γ. 
2

1

24
( 1)

13
x f x dx   . Μον. 5 

 
 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
Παναγιώτησ  Περδικούρησ 
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   Διαγώνισμα  6ο                        . 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 
Α1 Ζςτω  μία  ςυνάρτθςθ  f  παραγωγίςιμθ  ςε  ζνα  διάςτθμα  (α , β),  με  εξαίρε-

ςθ  ίςωσ  ζνα  ςθμείο  του  x0,  ςτο  οποίο  όμωσ  θ  f  είναι  ςυνεχισ. 
 Αν  f 

'(x) > 0  ςτο  (α , x0)  και  f 
'(x) < 0  ςτο  (x0 , β),  να  αποδείξετε  ότι  το 

 f (x0)  είναι  τοπικό  μζγιςτο  τθσ  f. Μον. 7 
 
A2 α. Να  διατυπϊςετε  το  κεϊρθμα  Rolle  και  να  γράψετε  τθ  γεωμετρικι  

του  ερμθνεία. Μον. 2 
 

β. Ρότε  θ  ευκεία  x = x0  λζγεται  κατακόρυφθ  αςφμπτωτθ  τθσ  γραφικισ  
παράςταςθσ  τθσ  f; Μον. 2 

 
Α3 Θεωριςτε  τον  παρακάτω  ιςχυριςμό: 
 «Αν  θ  ςυνάρτθςθ  f  ορίηεται  ςτο  x0  τότε  δεν  μπορεί  να  ζχει  κατακόρυφθ  

αςφμπτωτθ  τθν  ευκεία  x = x0». 
 

α. Να  χαρακτθρίςετε  τον  ιςχυριςμό  ωσ  Αλθκι  (Α)  ι  Ψευδι  (Ψ). Μον. 1 
 

β. Γράψτε  ζνα  παράδειγμα  ςχετικό  με  τθν  απάντθςι  ςασ,  ςτο  ερ. α.. Μον. 3 
 
Α4 Να  χαρακτθρίςετε  κάκε  μία  από  τισ  παρακάτω  προτάςεισ  ωσ  Σωςτι  (Σ)  ι  

Λανκαςμζνθ  (Λ). Μον. 10 
 

α. Αν  f  ςυνεχισ  ςτο  [α , β]  και  2 ( ) 0f x dx



 ,  τότε  f (x) = 0  για  κάκε  

x  [α , β]. 
 

β. Ζνα  τοπικό  μζγιςτο  μίασ  ςυνάρτθςθσ  f,  μπορεί  να  είναι  μικρότερο  από  
ζνα  τοπικό  ελάχιςτο  τθσ  f. 

 

γ. Αν  f,  g  ςυνεχείσ  ςτο  [α , β]  και  ( ) ( )f x dx g x dx
 

 
  ,  τότε 

 f (x) > g (x)  για  κάκε  x  [α , β]. 
 

δ. Αν  για  τθν  παραγωγίςιμθ  ςυνάρτθςθ  f  ιςχφει  f '(x0) = 0,  x0  εςωτερικό  
ςθμείο  του  Γ  τότε  ιςχφει  πάντα  ότι  θ  f  ζχει  ακρότατο  ςτο  x0  Γ. 

 

ε. Αν  
0

( )
x x

im f x


  ,  τότε  f (x) > 0  για  κάκε  x  Df. 
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Θέμα  B (25 Μονάδεσ) 
 

Δίνεται  θ  ςυνάρτθςθ  ( )f x x  ,  x ≤ 0  και  το  ςθμείο  
9

A ,0
2

 
 
 

. 

 

B1 Να  βρεκεί  ςθμείο  Μ  ςτθ  γραφικι  παράςταςθ  τθσ  f  που  απζχει  τθ  μικρό-
τερθ  απόςταςθ  από  το  A. Μον. 6 

 

B2 Δείξτε  ότι  θ  εφαπτομζνθ  (ε)  τθσ  γραφικισ  παράςταςθσ  τθσ  f  ςτο  ςθμείο  
Μ  είναι  κάκετθ  ςτθν  ΑΜ. Μον. 5 

 

B3 Να  βρείτε  το  εμβαδόν  του  χωρίου  που  περικλείεται  από  τθν  Cf,  τθν  
εφαπτομζνθ  (ε)  και  τον  οριηόντια  άξονα  x'x. Μον. 8 

 

B4 Να  βρείτε  ευκεία  x = α ,  α  ℝ  που  να  χωρίηει  το  εμβαδόν  ςε  δφο  
ιςεμβαδικά  χωρία. Μον. 6 

 
 
 

Θέμα  Γ (25 Μονάδεσ) 
 

Ζςτω  θ  παραγωγίςιμθ  ςτο  [α , β]  ςυνάρτθςθ  f  με f (β) = 2 f (α)  και 
2( ) 2 ( ) 4 ( ) 4f x f x f x      για  κάκε  x  [α , β]. 

Να  αποδείξετε  ότι: 
 

Γ1 Η  ςυνάρτθςθ  f  είναι  γνθςίωσ  αφξουςα  και  ότι  f (α) > 0. Μον. 4 
 

Γ2 f (x) > 0  και  f 
'
 
(x)  f 

2
(x)  για  κάκε  x  [α , β]. Μον. 5 

 

Γ3 ( ) 2f x dx n



  . Μον. 5 

 

Γ4 Αν  f (α) > 1,  τότε: Μον. 5 
 

 α. Η  f  είναι  κυρτι. Μον. 5 
 

 β. Να  βρείτε  μ  [α , β]  ϊςτε  το  εμβαδόν  που  ορίηεται  από  τθν  Cf , 
  τισ  ευκείεσ  x = α,  x = β  και  τθν  εφαπτομζνθ  τθσ  Cf  ςτο  ςθμείο   
  M (μ , f (μ))  να  γίνεται  ελάχιςτο. Μον. 6 
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Θέμα  Δ (25 Μονάδεσ) 
 

Ζςτω  θ  παραγωγίςιμθ  ςυνάρτθςθ  f :(0,+)ℝ,  για  τθν  οποία  ιςχφουν: 
 

 Η  f ' είναι  γνθςίωσ  αφξουςα  ςτο  (0,+). 
 

 f (2) = 2. 
 

 
0

(2 2018 ) (2 2017 )
0

h

f h f h
im

h

  
 . 

 

Θεωροφμε  επίςθσ  τθσ  ςυνάρτθςθ  G :(2,+)ℝ  που  είναι  μία  παράγουςα  τθσ  

ςυνάρτθςθσ  
( ) 2

( )
2

f x
g x

x





,  x > 2. 

Να  αποδείξετε  ότι: 
 

Δ1 α. f 
'(2) = 0. Μον. 4 

 

 β. Η  ςυνάρτθςθ  f  παρουςιάηει  ελάχιςτο  ςτο  x0 = 2. Μον. 3 
 

Δ2 Η  ςυνάρτθςθ  G  είναι  γνθςίωσ  αφξουςα  ςτο  (2,+). Μον. 3 
 

Δ3 Να  λφςετε  τθν  εξίςωςθ: 

        3 2 2 2 2 2018 2x x x xG G G e G       . Μον. 5 

 

Δ4 Η  ςυνάρτθςθ  G  είναι  κυρτι. Μον. 6 
 

Δ5 Υπάρχει  μ  [3 , 4]  τζτοιο  ϊςτε: 

     2 22 11 14 ( ) 7 12 2 ( )G f           : Μον. 4 

 
 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
Παναγιώτησ  Περδικούρησ 
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   Διαγώνισμα  1ο                        . 
 
 
Θέμα  Α 
 
Α1 Χαρακτθρίςτε  τισ  παρακάτω  προτάςεισ  με  Σωςτό  θ  Λάκοσ. Μον. 5 
 

α. Η  εντολι  Όζν…  επαλάιαβε  εκτελείται  όςο  θ  ςυνκικθ  είναι  Ψευδισ. 
 

β. Το  βιμα  ςτθν  εντολι  Γηα… από …κέρξη  ,  πρζπει  να  είναι  πάντα  
ακζραιοσ  αρικμόσ. 

 

γ. Πλεσ  οι  δομζσ  επανάλθψθσ  μποροφν  να  μετατραποφν  ςε 
 Αξρε_επαλάιεςεο…Μέρξηο_όηνπ. 

 

δ. Η  εντολι  Γηα i από 1 κέρξη 5 κε βήκα -1  δεν  μπορεί  να  εκτε-
λεςτεί. 

 

ε. Η  Αλ… ηόηε  είναι  δομι  απλισ  επιλογισ   
 
Α2 Δίνεται  το  παρακάτω  κομμάτι  κϊδικα.  Να  γράψετε  τι  τιμζσ  κα  τυπωκοφν  

κατά  τθν  εκτζλεςι  του.  Ζχουν  όλεσ  οι  μεταβλθτζσ  του  τον  ίδιο  τφπο  
δεδομζνων  και  αν  Ναι,  ποιόν; Μον. 4 

 

a <− ‟b‟ 

b <− a 

c <− ‟Φεπδήο‟ 

ΓΡΑΦΔ a,b,c 

 
Α3 Κάντε  τισ  αντιςτοιχίςεισ  μεταξφ  των  αλγορικμικϊν  τμθμάτων  τθσ  Στιλθσ  Α  

και  των  τιμϊν  τθσ  Στιλθσ  Β  που  αντιπροςωπεφουν  το  πλικοσ  των  χαρα-
κτιρων  ‘*’  που  κα  εμφανιςτοφν. Μον. 9 
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Στιλθ  Α Στιλθ  Β 

i  ←5 
ΌΟ  i <= 5 ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ 

      ΓΡΑΦΔ „*‟ 

      Αλ i=5 ΣΟΣΔ ΓΡΑΦΔ‟*‟ 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

 

 

 

 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΔΥΡΙ 10 ΜΔ_ΒΗΜΑ 2 

      ΌΟ i <0 ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ 

            ΓΡΑΦΔ „*‟ 

      ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

      ΓΡΑΦΔ „*‟ 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

    Α.  4 
 

    Β.  Άπεηξεο 
 

    Γ.  2 
 

    Γ.  5 
 

    Δ.  0 

ΑΡΥΗ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

      ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΙ 3 

            ΓΡΑΦΔ „*‟ 

      ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

      ΓΡΑΦΔ „*‟ 

ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ i>=3 

 

 
Α4 Να  ξαναγραφτζι  το  παρακάτω  κομμάτι  κϊδικα 
 χρθςιμοποιϊντασ  τθν  εντολι:  Όζν… επαλάιαβε  
 ςτθ  κζςθ  τθσ  Αξρε_επαλάιεςεο… Μέρξηο_όηνπ. Μον. 5 
 

ΓΙΑΒΑΔ X  

I <− 2 

ΑΡΥΗ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

SUM <− SUM + I 

I <− I + 2 

ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ I>X 

 
Α5 Δίνεται  το  παρακάτω  κομμάτι  κϊδικα  ςτο  οποίο  διαβάηεται  ζνασ  ακζ-

ραιοσ  αρικμόσ. 
 Να  αντικαταςτιςετε  το  πλαίςιο  με  τθν  εντολι  ΓΡΑΨΕ ………………  κατάλλθ-

λα  ςυμπλθρωμζνθ  ϊςτε  να  δίνει  το  ίδιο  αποτζλεςμα.  Για  τθ  ςυμπλιρω-
ςθ  τθσ  εντολισ  μπορείτε  να  χρθςιμοποιιςετε  μόνο  έναν  τελεστή. Μον. 5 

 
Αξρή_επαλάιεςεο 

 

Γηάβαζε x 

 

Μέρξηο_όηνπ x>0 

 

ΑΝ x=1 Η x=2 Η x=3 Η x=4 Η x=5 ΣΟΣΔ 

     ΓΡΑΦΔ  Αιεζήο 

ΑΛΛΙΧ 

     ΓΡΑΦΔ  Φεπδήο 

ΣΔΛΟ_ΑΝ 
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Α6 Ερωτιςεισ  Ανάπτυξθσ. 
 Τι  ονομάηουμε  αλγόρικμο;  Ροια  κριτιρια  πρζπει  να  ικανοποιεί  ζνασ  κα-

λόσ  αλγόρικμοσ;  (ονομαςτικά) Μον. 6 
 
Α7 Να  γράψετε  ςτο  τετράδιό  ςασ  τουσ  αρικμοφσ  τθσ  ςτιλθσ  Α  και  δίπλα  το  

γράμμα  τθσ  ςτιλθσ  Β  που  αντιςτοιχεί  ςωςτά. Μον. 6 
 

Στιλθ  Α Στιλθ  Β 

1. Άρτιοσ  αρικμόσ. Α. x MOD 4 = 0 

2. Ρολλαπλάςιο  του  4. Β. x MOD 2 = 0  

3. Το  1
ο
  ψθφίο  τετραψιφιου  αρικμοφ Γ. x MOD 2 <> 0 

4. Τελευταίο  ψθφίο  ενόσ  τετραψιφιου  
αρικμοφ. 

Δ. x DIV 1000 

5. Ρεριττόσ  αρικμόσ E. x MOD 1000 

6. Τα  τρία  τελευταία  ψθφία  ενόσ  
τετραψιφιου  αρικμοφ 

ΣΤ. x MOD 10 

 
 

Θέμα  Β 
 
Β1 Τι  κα  τυπωκεί  ςτθν  οκόνθ  μετά  τθν  εκτζλεςθ  του  αλγόρικμου  ρήκα; Μον. 10 
 
 Αιγόξηζκνο ρήκα 

 

 Γηα i από 1 κέρξη 10 κε βήκα 2 

 

    Αλ (i mod 3 = 0) θαη (i <> 9) ηόηε 

       Δκθάληζε „*****‟ 

    Αιιηώο_αλ (i mod 5 = 0) ηόηε 

       Δκθάληζε „_***_‟ 

    Αιιηώο_αλ (i mod 7 = 0) ή (i mod 50 =1) ηόηε 

       Δκθάληζε „__*__‟ 

    Αιιηώο_αλ i mod 9 = 0 ηόηε 

       Δκθάληζε „__ν__‟ 

    Σέινο_αλ 

 

 Σέινο_επαλάιεςεο 

 

 Σέινο ρήκα 
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Β2 
    x <− 5 

    y <− 15 

    z <− 20 

    πιήζνο <− 0 

    ζπλέρεηα <− Αιεζήο 

 

    OΟ ζπλέρεηα = Αιεζήο ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ 

       ΓΡΑΦΔ x,y,z 

 

       ΑΡΥΗ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

          x<−x+5 

       ΜΔΥΡΙ_OΣΟΤ x=y 

 

       ζπλέρεηα <− ΦΔΤΓΗ 

       πιήζνο <− πιήζνο +1 

    ΣEΛΟ_ΔΠΑΝAΛΗΦΗ 

 

    ΑΝ πιήζνο <> 0  ΣΟΣΔ   

       ΓΡΑΦΔ x+5,y+5,z 

    ΑΛΛΙΧ 

       ΓΡΑΦΔ x+y+z 

    ΣEΛΟ_ΑΝ 

 
 Στο  παραπάνω  κομμάτι  προγράμματοσ: 
 

α. Ρόςεσ  φορζσ  κα  εκτελεςτεί  θ  ΟΟ… ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ; Μον. 1 
 

β. Ρόςεσ  φορζσ  κα  εκτελεςτεί  θ  ΑΡΥΗ… ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ; Μον. 1 
 

γ. Τι  τιμι  κα  ζχει  θ  μεταβλθτι  πλικοσ  μετά  το  πζρασ  των  επαναλι-
ψεων; Μον. 1 

 

δ. Τι  τιμζσ  κα  τυπωκοφν; Μον. 3 
 

ε. Να  γίνει  το  διάγραμμα  ροισ  του  αλγορίκμου  που  είναι  ςε  περίγραμ-
μα. Μον. 4 

 
 
Θέμα  Γ 
 
Σε  ζνα  παιχνίδι  λζξεων  ο  παίκτθσ  καλείται  να  δϊςει  μία  λζξθ  και  ανά-λογα  με  
το  πλικοσ  των  φωνθζντων  που  αυτι  ζχει  κερδίηει  πόντουσ. 
Η  βακμολόγθςθ  τθσ  λζξθσ  γίνεται  ωσ  εξισ: 
 

1−3  φωνιεντα 5  πόντουσ  το  κακζνα 
4−6  φωνιεντα 4  πόντουσ  το  κακζνα 
Από  7  φωνιεντα  και  πάνω 3  πόντουσ  το  κακζνα 

 

Επίςθσ  θ  βακμολόγθςθ  γίνεται  κλιμακωτά. 
Να  γραφεί  πρόγραμμα  το  οποίο  για  κακζναν  από  τουσ  4  παίκτεσ: 
 

Γ1 κα  διαβάηει  τον  αρικμό  των  χαρακτιρων  τθσ  λζξθσ. Μον. 1 
 

Γ2 κα  διαβάηει  τθν  λζξθ  του  παίκτθ  χαρακτιρα  προσ  χαρακτιρα. Μον. 4 
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Γ3 κα  υπολογίηει  και  κα  τυπϊνει  το  πλικοσ  των  φωνθζντων  τθσ  λζξθσ. Μον. 7 
 

Γ4 κα  υπολογίηει  και  κα  τυπϊνει  τθν  τελικι  βακμολογία  του  παίκτθ. Μον. 4 
 

Γ5 κα  βρίςκει  τον  παίκτθ  με  τα  πιο  πολλά  ‘α’  ςτθν  λζξθ  του. Μον. 4 
 
 

Θέμα  Δ 
 
Στο  τμιμα  αρχιτεκτονικισ  του  Ρανεπιςτθμίου  Θεςςαλονίκθσ  παρακολουκοφν  το  
μάκθμα  Ιςτορία  τθσ  Αρχιτεκτονικισ  300  φοιτθτζσ.  Στα  πλαίςια  μιασ  εργαςίασ  
του  μακιματοσ  οι  φοιτθτζσ  χωρίηονται  ςε  ομάδεσ  των  5  ατόμων. 
 

Να  γραφτεί  πρόγραμμα  το  οποίο: 
 

Δ1 Θα  διαβάηει  για  κάκε  ομάδα  τον  βακμό  που  ζλαβε  αυτι  ςτθν  εργαςία,  
ο  αλγόρικμοσ  κα  τερματίηει  αν  δοκεί  αρνθτικόσ  βακμόσ  θ  ςυμπλθρωκεί  
ο  αρικμόσ  των  ομάδων. Μον. 3 

 

Δ2 Θα  υπολογίηει  και  κα  εμφανίηει  ποιο  είναι  το  ποςοςτό  των  ομάδων  που  
ξεπζραςαν  τθν  βάςθ  του  50. Μον. 4 

 

Δ3 Θα  υπολογίηει  και  κα  εμφανίηει  πόςεσ  και  ποιεσ  ομάδεσ  είχαν  περιττι  
βακμολογία. Μον. 4 

 

Δ4 Θα  βρίςκει  τθν  ομάδα  με  τθν  οποία  είχε  τθν  μεγαλφτερθ  διαφορά  ςτθν  
βακμολογία  θ  15

θ
  ομάδα  εργαςίασ  (Θεωριςτε  ότι  κάκε  ομάδα  ζχει  δια-

φορετικό  βακμό).  Αν  δεν  ζχει  ειςαχκεί  15
θ  

ομάδα  να  ενθμερϊνετε  με  κα-
τάλλθλο  μινυμα. Μον. 9 

 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
Κώςτασ  Καραμαρούδησ 
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   Διαγώνισμα  2ο                        . 
 
 
Θέμα  Α (40  Μονάδεσ) 
 
Α1 Χαρακτθρίςτε  τισ  παρακάτω  προτάςεισ  με  Σωςτό  θ  Λάκοσ. Μον. 7 
 

α. Μια  λειτουργία  του  πίνακα  είναι  θ  διαγραφι. 
 

β. Ζνα  πλεονζκτθμα  των  ςτατικϊν  δομϊν  δεδομζνων  είναι  θ  δυναμικι  
παραχϊρθςθ  μνιμθσ. 

 

γ. Μια  ςτατικι  δομι  δεδομζνων  μπορεί  να  ζχει  και  το  ίδιο  μζγεκοσ  με  
μια  δυναμικι. 

 

δ. Οι  πίνακεσ  μποροφν  να  ζχουν  ζωσ  δφο  διαςτάςεισ  μόνο. 
 

ε. Το  ςτοιχείο  Θ [1,1,1]  ανικει  ςε  ζναν  πίνακα  τριϊν  διαςτάςεων. 
 

στ. Η  μζκοδοσ  ταξινόμθςθσ  φυςαλίδασ  λζγεται  και  μζκοδοσ  ευκείασ  
ανταλλαγισ  ςτοιχείων. 

 

ζ. Οι  ςτατικζσ  δομζσ  δεδομζνων  υλοποιοφνται  με  πίνακεσ. 
 
Α2 α. Να  περιγράψετε  με  λίγα  λόγια  τισ  διαφορζσ  μεταξφ  ςτατικϊν  και  δυ-

ναμικϊν  δομϊν. Μον. 6 
 

β. Τι  ορίηουμε  ωσ  πρωτεφον  κλειδί  ςε  ζνα  αρχείο  δεδομζνων; Μον. 2 
 
Α3 Να  μεταφζρετε  ςτο  τετράδιό  ςασ  το  παρακάτω  τμιμα  αλγορίκμου,  ζχο-

ντασ  ςυμπλθρϊςει  τισ  γραμμζσ  εντολϊν  ϊςτε  να  εμφανίηει  το  μεγαλφτε-
ρο  ςτοιχείο  από  ζναν  πίνακα  Α[100]  ακεραίων: Μον. 5 

 ζέζε <− 1 

 Γηα i από 2 κέρξη ....... 

 Αλ Α[.......] ....... Α[i] ηόηε 

 ........ 

 Σέινο_αλ 

 Σέινο_επαλάιεςεο 

 Δκθάληζε Α[......] 

 
Α4 Δίνεται  ο  παρακάτω  αλγόρικμοσ: 
 

 Αιγόξηζκνο Άζθεζε_4 
 

 Γηα θ από 2 κέρξη 6 

    Γηα ι από 6 κέρξη θ κε βήκα -1 

       Αλ Μ[ι-1] < Μ[ι] ηόηε  

          Αληηκεηάζεζε Μ[ι-1],Μ[ι] 

       Σέινο_αλ 

    Σέινο_επαλάιεςεο 

 Σέινο_επαλάιεςεο 
 

 Σέινο Άζθεζε_4 
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 Με  είςοδο  τον  ακόλουκο  πίνακα  Μ 
 

45 23 10 78 6 2 
 

 Τι  μορφι  κα  ζχει  ο  πίνακασ  Μ  μετά  το  πζρασ  του  αλγορίκμου;  Μον. 5 
 
Α5 Δίνεται  ο  ακόλουκοσ  δυςδιάςτατοσ  πίνακασ  Π: 
 

56 34 23 45 67 

12 67 44 23 12 

45 23 45 34 45 

65 56 56 67 45 

34 34 56 78 54 
 

 Να  γράψετε  τθν  κατάλλθλθ  εντολι-εσ  ϊςτε:  Μον. 5 
 

α. Το  ςτοιχείο  1,3  να  ζχει  τιμι  78. 
 

β. Το ςτοιχείο 4,3 να ζχει τιμι −2. 
 

γ. Να  τυπωκεί  το  περιεχόμενο  του  ςτοιχείου  5,4  και  2,3. 
 

δ. Να  αντιμετατεκοφν  οι  τιμζσ  των  ςτοιχείων  5,5  και  4,2. 
 
Α6 Στο  παρακάτω  κομμάτι  κϊδικα  ζνασ  μακθτισ  τθσ  Γ Λυκείου  προςπάκθςε  

ανεπιτυχϊσ  να  ενϊςει  τα  ςτοιχεία  3 πινάκων   Α,  Β  και  Γ[30]  ςε  ζναν  
νζο  Γ. 

 

 Γηα i από 2 κέρξη 30 

 Γ[i] <− A[i] 

 Σέινο_επαλάιεςεο 

 Γηα i από 1 κέρξη 60 

    Γ[i-30] <− B[i] 

 Σέινο_επαλάιεςεο 

 Γηα i από 1 κέρξη 90 

    Γ[i+30] <− Γ[i] 

 Σέινο_επαλάιεςεο 
 

α. Να  ξαναγράψετε  το  κομμάτι  κϊδικα  αυτό  διορκωμζνο  χωρίσ  χριςθ  
νζων  μεταβλθτϊν. Μον. 5 

 

β. Στθ  ςυνζχεια  να  γράψετε  ακόμα  ζνα  κομμάτι  κϊδικα  το  οποίο  κα  
ζχει  το  ίδιο  ακριβϊσ  αποτζλεςμα  με  τθν  χριςθ  μίασ  μόνο  επανάλθ-
ψθσ. Μον. 5 
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Θέμα  Β (20  Μονάδεσ) 
 
Β1 Δίνεται  ο  πίνακασ  Π 5x5: 
 

10 20 30 40 50 

60 70 80 90 100 

110 120 130 140 150 

160 170 180 190 200 

210 220 230 240 250 
 

α. Να  ςυμπλθρϊςετε  κατάλλθλα  τα  κενά  ςτον  παρακάτω  αλγόρικμο  ϊςτε  
ο  πίνακασ  Π  μετά  το  πζρασ  του  αλγορίκμου  να  ζχει  τθν  παρακάτω  
μορφι  και  να  εμφανίηεται  θ  κζςθ  θ  κζςεισ  του  μζγιςτου  ςτοιχείου  
του: Μον. 7 

 

250 0 0 0 0 

0 250 0 0 0 

0 0 250 0 0 

0 0 0 250 0 

0 0 0 0 250 
 

 Γηα i από 1 κέρξη 5 

    Γηα j από 1 κέρξη 5 

    Αλ i ... j ηόηε  

       Π[i,j] = ... 

    Αιιηώο 

       Π[i,j] = ... 

    Σέινο_αλ 

    Σέινο_επαλάιεςεο 

 Σέινο_επαλάιεςεο 

 

 max <− ... 

 γξακκή <- 1 

 ...... <- 1 

 Γηα i από 1 κέρξη 5 

    Γηα j από 1 κέρξη ... 

    Αλ Π[i,j] ... max ηόηε 

       max <- ... 

       γξακκή <- ...... 

       ...... <- ...... 

    Σέινο_αλ 

    Σέινο_επαλάιεςεο 

 Σέινο_επαλάιεςεο 

 

 Γηα i από 1 κέρξη 5 

    Γηα j από 1 κέρξη 5 

    Αλ Π[i,j] ... max ηόηε 

       Δκθάληζε ...... , ...... 

    Σέινο_αλ 

    Σέινο_επαλάιεςεο 

 Σέινο_επαλάιεςεο 
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β. Τι  αλλαγζσ  κα  ζπρεπε  να  κάνετε  ςτον  παραπάνω  αλγόρικμο  ϊςτε  τα  
ςτοιχειά  που  βρίςκονται  πάνω  από  τθν  κφρια  διαγϊνιο  του    πίνακα  
να  ζχουν  τιμι  250  και  τα  υπόλοιπα  0  (Ξαναγράψτε  το  κομμάτι  του  
αλγορίκμου  που  πρζπει  να  αλλαχτεί). Μον. 3 

 
 
Β2 Δίνεται  ο  παρακάτων  πίνακασ  Π: 
 

10 20 30 40 50 

 

 Αιγόξηζκνο Αζηεξάθηα 

 

 Γηα i από 2 κέρξη 5 

    Αλ i mod 2 = 0 ηόηε 

       Δκθάληζε Π[i+1] 

    Αιιηώο 

       Δκθάληζε Π[i] 

    Σέινο_αλ 

    θ <- i -1 

    Αλ Π[θ] > 10 θαη Π[θ] < 25 ηόηε 

       Δκθάληζε „*‟ 

    Αιιηώο 

       Δκθάληζε „**‟ 

 

    Σέινο_αλ 

 

 Σέινο_επαλάιεςεο 

 

 Σέινο  Αζηεξάθηα 

 
 Τι  κα  εμφανίςει  ο  παραπάνω  αλγόρικμοσ  με  είςοδο  τον  πίνακα  Π; Μον. 10 
 
 
 

Θέμα  Γ (20  Μονάδεσ) 
 
Σε  ζνα  παιχνίδι  γνϊςεων  και  δεξιοτιτων  με  όνομα  ‘Γίνε  τρατθγόσ’  οι  διαγω-
νιηόμενοι  χαρακτθρίηονται  ανάλογα  με  τισ  επιδόςεισ  τουσ  ωσ  εξισ   
<στρατιώτης>  ,  <αξιωματικός>  ,  <στρατηγός> 
Να  γραφεί  πρόγραμμα  που  : 
 

Γ1 Θα  καταχωρεί  ςε  κατάλλθλεσ  δομζσ  δεδομζνων  τα  ονόματα  ,ζναν  μοναδι-
κό  κωδικό  (ακζραιο  αρικμό)  κακϊσ  και  τον  χαρακτθριςμό  ςτρατιϊτθσ  για  
κακζνα  από  τουσ  20  παίκτεσ. Μον. 3 

 

Γ2 Θα  καταχωρεί  ςε  κατάλλθλθ  δομι  δεδομζνων  τισ  επιδόςεισ  κάκε  διαγω-
νιηομζνου  ςτα  5  αγωνίςματα  που  αυτοί  κα  υποβλθκοφν  εκτελϊντασ  και  
τον  απαραίτθτο  ζλεγχο  ειςαγωγισ  δεδομζνων  αν  γνωρίηεται  ότι  κάκε  
αγϊνιςμα  βακμολογείτε  από  1  ζωσ  και  10. Μον. 2 

 

Γ3 Θα  τυπϊνει  το  όνομα  του  διαγωνιηόμενου  με  τθ  χειρότερθ  ςυνολικι  
βακμολογία. Μον. 6 
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Γ4 Θα  αλλάηει  τον  χαρακτθριςμό  του  διαγωνιηόμενου  ωσ  εξισ: 
 Αν  θ  ςυνολικι  βακμολογία  του  είναι  από  25  μζχρι  και  40  <αξιωματικόσ>  

από  41  μζχρι  και  50  <ςτρατθγόσ>  ςε  διαφορετικι  περίπτωςθ  να  τυπϊνει  
το  ακόλουκο  μινυμα  <ο  χαρακτθριςμόσ  παραμζνει  ωσ  ζχει>. Μον. 5 

 
Γ5 Θα  αναηθτά  τουσ  διαγωνιηόμενουσ  που  χαρακτθρίςτθκαν  ωσ  <ςτρατθγόσ>  

και  κα  τυπϊνει  όλα  τα  ςτοιχεία  τουσ. 
 Να  τυπϊνεται  κατάλλθλο  μινυμα  ςε  περίπτωςθ  που  δεν  βρει  κανζνα. 
 (Στα  ςτοιχεία  τουσ  να  ςυμπεριλθφκοφν  και  οι  κατά  αγϊνιςμα  βακμολο-

γίεσ  τουσ  κακϊσ  και  θ  ςυνολικι) Μον. 4 
 
 
 

Θέμα  Δ (20  Μονάδεσ) 
 
Στον  Διμο  Ρειραιά  λειτουργοφν  55  Super  Market  και  καταγράφονται  οι  πωλι-
ςεισ  τουσ  ανά  μινα  για  κάκε  ζτοσ  λειτουργίασ  τουσ  .Επίςθσ  δφο  ειδικζσ  επι-
τροπζσ  υγιεινισ  βακμολογοφν  με  άριςτα  το  100  το  κακζνα  από  αυτά. 
 

Να  γραφεί  πρόγραμμα  το  οποίο: 
 

Δ1 Θα  καταχωρεί  ςε  κατάλλθλεσ  δομζσ  δεδομζνων  τα  ονόματα  των  Super  
Market  και  τισ  πωλιςεισ  τουσ  ανά  μινα  για  το  ζτοσ  2017. Μον. 2 

 

Δ2 Θα  τυπϊνει  το  όνομα  θ  τα  ονόματα  των  Super  Market  με  τισ  καλφτερεσ  
ςυνολικζσ  πωλιςεισ  για  το  ζτοσ  2017. Μον. 4 

 

Δ3 Θα  καταχωρεί  ςε  κατάλλθλθ  δομι  δεδομζνων  τισ  βακμολογίεσ  που  ζδω-
ςαν  οι  δφο  ειδικζσ  επιτροπζσ  για  κάκε  Super  Market  (0 − 100)  με  ζλεγχο  
ειςαγωγισ  δεδομζνων, 

 και  κα  τυπϊνει  το  όνομα  του  Super  Market  με  τθ  μεγαλφτερθ  απόκλιςθ  
βακμολογίασ.  (κεωριςτε  πωσ  είναι  μοναδικό). Μον. 6 

 

Δ4 Θα  τυπϊνει  τα  ονόματα  των  Super  Market  που  πρζπει  να  κλείςουν.  Αν  
γνωρίηουμε  ότι  αυτά  είναι  τα  τρία  που  ςυγκζντρωςαν  τθ  χειρότερθ  μζςθ  
βακμολογία  από  τισ  επιτροπζσ. Μον. 3 

 

Δ5 Για  τα  τρία  Super  Market  που  πρζπει  να  κλείςουν  κα  τυπϊνει  ςε  αφξου-
ςα  ςειρά  τισ  πωλιςεισ  τουσ  για  το  ζτοσ  2017. Μον. 5 

 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
Κώςτασ  Καραμαρούδησ 
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   Διαγώνισμα  3ο                        . 
 
 
Θέμα  Α (40  Μονάδεσ) 
 
Α1 Χαρακτθρίςτε  τισ  παρακάτω  προτάςεισ  με  Σωςτό  θ  Λάκοσ. Μον. 5 
 

α. Η  εντολι  Αρχι_επανάλθψθσ  είναι  δθλωτικι. 
 

β. Πταν  το  βιμα  ςτθν  εντολι  Γηα…  από  …κέρξη  είναι  μθδζν,  ζχουμε  
πάντα  άπειρο  αρικμό  επαναλιψεων. 

 

γ. Οι  τυπικζσ  παράμετροι  ενόσ  υποπρογράμματοσ  πρζπει  να  ζχουν  πάντα  
το  ίδιο  όνομα  με  τισ  αντίςτοιχεσ  πραγματικζσ. 

 

δ. Στθ  ΓΛΩΣΣΑ  ζχουμε  απεριόριςτθ  εμβζλεια  μεταβλθτϊν. 
 

ε. Αλφάβθτο  μίασ  γλϊςςασ  καλείται  το  ςφνολο  των  κανόνων  που  χρθςι-
μοποιείται  από  τθ  γλϊςςα. 

 
Α2 Ρόςεσ  φορζσ  κα  ελεγχτεί  θ  ςυνκικθ  i = 5  ςτο  1

ο
  κομμάτι  κϊδικα  και  

πόςεσ  ςτο  2
ο
; Μον. 4 

 

 1) i<−1 2) i<−1 

    Αξρή_επαλάιεςεο    Όζν i=5 επαλάιαβε 

       Δκθαληζε i       Δκθάληζε i 

       i<−i+1       i<−i+1 

    Μέρξηο_όηνπ i = 5    Σέινο_επαλάιεςεο 

  



Επαναληπτικά  Διαγωνίςματα 

50  

Α3 Να  γραφεί  ο  κϊδικασ  που  αντιςτοιχεί  ςτο  ακόλουκο  διάγραμμα  ροισ: Μον. 10 

 

 
 
Α4 Να  ξαναγραφτεί  το  παρακάτω  κομμάτι  κϊδικα 
 χρθςιμοποιϊντασ  τθν  εντολι  Γηα… από… κέρξη 
 ςτθ  κζςθ  τθσ   Aξρε_επαλάιεςεο… Μέρξηο_όηνπ. Μον. 5 
 

 SUM ← 0 
    I ← 2 
    ΑΡΥΗ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

       I ← I + 2 
       SUM ← SUM + I 
    ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ I>10 

    ΔΜΦΑΝΙΔ SUM 

 

Γηάβαζε x, y 

x<>y Δκθάληζε πι 

Done←Φεπδήο 

x←x-1 
y←y+1 
t←x+y 

tmod2=1 

Done=Αιεζήο 

Done←Αιεζήο 
ΝΑΙ 

ΟΥΙ 

ΝΑΙ 

ΟΥΙ 

ΟΥΙ ΝΑΙ 
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Α5 Να  ξαναγραφτεί  το  παρακάτω  πρόγραμμα  και  υποπρόγραμμα  κάνοντασ  
χριςθ  Διαδικαςίασ  ςτθν  κζςθ  τθσ  Συνάρτθςθσ. Μον. 5 

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ P1 

 ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 

    ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΔ:a,b,sum 

 ΑΡΥΗ 

    ΓΙΑΒΑΔ a,b 

    sum <- f1(a,b) 

    ΓΡΑΦΔ sum 

 ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

 ΤΝΑΡΣΗΗ f1(a,b):ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ 

 ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 

    ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΔ:a,b 

 ΑΡΥΗ 

 

 f1<-a+b 

 

 ΣΔΛΟ_ΤΝΑΡΣΗΗ 

 
Α6 Ερϊτθςθ  ανάπτυξθσ. 
 

α. Ροια  τα  πλεονεκτιματα  του  δομθμζνου  προγραμματιςμοφ; Μον. 6 
 

β. Να  δοκεί  ο  οριςμόσ  του  Ρίνακα. Μον. 5 
 
 
Θέμα  Β (20  Μονάδεσ) 
 
Β1 Ο  αλγόρικμοσ  τθσ  δυαδικισ  αναηιτθςθσ  (binary  search)  εφαρμόηεται  μό-

νο  ςε  πίνακεσ  που  ζχουν  ταξινομθμζνα  ςτοιχεία. 
 Ο  αλγόρικμοσ  λειτουργεί  ωσ  εξισ: 
 

 Βρίςκουμε  το  μεςαίο  ςτοιχείο  του  ταξινομθμζνου  πίνακα. 
 

 Εάν  το  προσ  αναηιτθςθ  ςτοιχείο  είναι  ίςο  με  το  μεςαίο  ςτοιχείο  τότε  
ςταματάμε  τθν  αναηιτθςθ  αφοφ  το  ςτοιχείο  βρζκθκε 

 

 Εάν  δεν  βρζκθκε,  τότε  ελζγχουμε  αν  το  ςτοιχείο  που  αναηθτοφμε  είναι  
μικρότερο  ι  μεγαλφτερο  από  το  μεςαίο  ςτοιχείο  του  πίνακα.  Αν  είναι  
μικρότερο,  περιορίηουμε  τθν  αναηιτθςθ  ςτο  πρϊτο  μιςό  του  πίνακα  (με  
τθν  προχπόκεςθ  ότι  τα  ςτοιχεία  είναι  διατεταγμζνα  κατά  αφξουςα  ςει-
ρά),  ενϊ  αν  είναι  μεγαλφτερο  περιορίηουμε  τθν  αναηιτθςθ  ςτο  δεφτερο  
μιςό  του  πίνακα. 

 

 Η  διαδικαςία  αυτι  λοιπόν  επαναλαμβάνεται  για  το  κατάλλθλο  πρϊτο  ι  
δεφτερο  μιςό  πίνακα,  μετά  για  το  1/4  του  πίνακα  κ.ο.κ.  μζχρι,  είτε  να  
βρεκεί  το  ςτοιχείο,  είτε  να  μθν  είναι  δυνατό  να  χωριςκεί  ο  πίνακασ  
περαιτζρω  ςε  δφο  νζα  μζρθ. 

 

 Να  ςυμπλθρϊςετε  κατάλλθλα  τα  κενά  ςτο  παρακάτω  κομμάτι  κϊδικα  
ϊςτε  να  εφαρμόηει  τον  αλγόρικμο  τθσ  δυαδικισ  αναηιτθςθσ  ςτον  πίνακα  
Α  20  κζςεων. Μον. 10 
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 ΓΡΑΨΔ 'Γσζε ηηκή γηα αλαδήηεζε: ' 
 ΓΙΑΒΑΔ S 

 Left <- ………… 

 Right <- ………… 

 thesi <- 0 

 f <- ΨΔΤΓΗ 

 ΟΟ (Left ………… Right) ΚΑΙ (f = ………………) ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ 

    M <- (Left ……… Right) …………… 2 

       ΑΝ A[M] = S ΣΟΣΔ 

          thesi <- M !ζέζε 

          f <- ………………… 

    ΑΛΛΙΩ 

          ΑΝ A[M] < S ΣΟΣΔ 

             Left <- M ……… 1 

          ΑΛΛΙΩ 

             Right <- M ……… 1 

          ΣΔΛΟ_ΑΝ 

    ΣΔΛΟ_ΑΝ 

 ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 ΑΝ f = …………… ΣΟΣΔ 

    ΓΡΑΨΔ "Σν ζηνηρείν,", S, "ππάξρεη ζηε ζέζε:", thesi 

 ΑΛΛΙΩ 

    ΓΡΑΨΔ "Σν ζηνηρείν,", S, " δελ ππάξρεη ζηνλ πίλαθα" 

 ΣΔΛΟ_ΑΝ 

 
 
Β2 α. Να  ξαναγραφτεί  το  παρακάτω  κομμάτι  προγράμματοσ  με  αποκλειςτικι  

χριςθ  τθσ  δομισ  ΟΟ…ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ.  Μον. 5 
 

β. Ζςτω  ότι  ο  πίνακασ  P  είναι  πίνακασ  ακεραίων  100  κζςεων.  Σε  ποια  
τυπικι  επεξεργαςία  πινάκων  αντιςτοιχεί  το  κομμάτι  κϊδικα  αυτό;  Ζχει  
πάντοτε  τθν  παρακάτω  μορφι;  Αν  όχι, ποιεσ  αλλαγζσ  ζχει  υποςτεί  και  
που  βοθκάνε; Μον. 5 

 

 I ← 2 
 ΑΡΥΗ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

    OK ← ΦΔΤΓΗ 
    ΓΙΑ J ΑΠΟ 100 ΜΔΥΡΙ I ΜΔ_ΒΗΜΑ -1 

       ΑΝ P[J - 1] > P[J] ΣΟΣΔ 

          TEMP ← P[J - 1] 
          P[J - 1] ← P[J] 
          P[J] ← TEMP 
          OK ← ΑΛΗΘΗ 
 

       ΣΔΛΟ_ΑΝ 

 

    ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

    I ← I + 1 
 ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ OK = ΦΔΤΓΗ Η I > 100 
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Θέμα  Γ (20  Μονάδεσ) 
 
Στο  ταχυδρομείο  Σαλαμίνασ  οι  πελάτεσ  μποροφν  να  πραγματοποιιςουν  τισ  
εξισ  λειτουργίεσ  από  ζνα  ταμείο: 
1.Αποςτολι  πακζτων 
2.Ανάλθψθ 
3.Κατάκεςθ 
Θζλοντασ  να  βελτιϊςει  τισ  παρεχόμενεσ  υπθρεςίεσ  του  το  ταχυδρομείο  ανζκε-
ςε  ςε  ζνα  μακθτι  να  αναπτφξει  πρόγραμμα  το  οποίο  για  ζνα  ταμείο: 
 
Γ1 Θα  διαβάηει  για  κάκε  πελάτθ,  το  όνομά  του,  το  επίκετό  του,  το  υπόλοι-

πο  ποςό  του  λογαριαςμοφ  του  και  τθν  ϊρα  που  προςιλκε  το  ταμείο  
(άρχιςε  θ  εξυπθρζτθςθ)  ςε  ϊρεσ  και  λεπτά  (οι  υπθρεςίεσ  λειτουργοφν  
από  τισ  9:00  μζχρι  14:00)  με  ζλεγχο  ειςαγωγισ  ϊςτε  θ  ϊρα  να  είναι  
από  9  μζχρι  και  13  και  τα  λεπτά  από  0  ζωσ  και  60  (π.χ.  αν  κάποιοσ  ζχει  
φτάςει  ςτο  τα  ταμείο  ςτισ  11:05  κα  διαβάηεται  το  11  και  το  5). Μον. 2 

 
Γ2 Θα  καλεί  κατάλλθλο  υποπρόγραμμα  το  οποίο  κα  τυπϊνει  το  μενοφ  επι-

λογϊν  με  τισ  λειτουργίεσ  ςτο  χριςτθ  και  κα  δζχεται  τθν  επιλογι  του. 
 Να  γίνει  υλοποίθςθ  του  υποπρογράμματοσ. Μον. 4 
 
Γ3 Θα  υπολογίηει  και  κα  τυπϊνει  ποια/εσ  λειτουργίεσ  είχαν  τθν  μεγαλφτερθ  

ηιτθςθ. Μον. 4 
 
Γ4 Θα  υπολογίηει  και  κα  τυπϊνει  το  υπολειπόμενο  ποςό  του  πελάτθ  φςτερα  

από  τθ  λειτουργία  του  αν  γνωρίηετε  ότι,  θ  αποςτολι  πακζτου  κοςτίηει  5 

€  και  ςτθ  δεφτερθ  και  ςτθν  τρίτθ  λειτουργία  κα  διαβάηει  επιπλζον  για  
κάκε  πελάτθ  το  ποςό  (ανάλθψθσ  ι  κατάκεςθσ),  αν  δεν  μπορεί  να  
πραγματοποιθκεί  κάποια  λειτουργία  να  ενθμερϊνετε  με  κατάλλθλο  μι-
νυμα.  (κάκε  πελάτθσ  πραγματοποιεί  μόνο  μια  λειτουργία) Μον. 3 

 
Γ5 Θα  τυπϊνει  τα  ςτοιχεία  (όνομα − επίκετο)  του  πελάτθ  που  ζμεινε  περις-

ςότερθ  ϊρα  ςτο  ταμείο  τθσ  υπθρεςίασ  αν  γνωρίηετε  ότι  αυτόσ  δεν  είναι  
ο  τελευταίοσ.  (Θεωριςτε  ότι  πάντα  υπάρχει  πελάτθσ  μετά  από  αυτόν  
που  εξυπθρετείτε  ο  οποίοσ  προςζρχεται  αμζςωσ  ςτο  ταμείο  μόλισ  τε-
λειϊςει  ο  προθγοφμενοσ  που  εξυπθρετείται). 

 Το  πρόγραμμα  κα  τερματίηει  αν  δοκεί  ωσ  όνομα  θ  επίκετο  ο  χαρακτιρασ  
του  κενοφ. Μον. 7 
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Θέμα  Δ (20  Μονάδεσ) 
 
Στο  ςυνζδριο  Ροςειδϊνια  2014  ςυμμετείχαν  40  εταιρίεσ  και  θ  κάκε  μία  είχε  
το  δικό  τθσ  περίπτερο  για  τθν  παρουςίαςθ  των  υπθρεςιϊν  τθσ.  Το  ςυνζδριο  
διιρκθςε  2  εβδομάδεσ  και  οι  επιςκζπτεσ  είχαν  τθν  ευκαιρία  να  παρακολουκι-
ςουν,  εφόςον  ζδιναν  τα  ςτοιχεία  τουσ  (όνομα,  επίκετο),  όλα  τα  περίπτερα. 
Να  γράφει  πρόγραμμα  το  οποίο: 
 
Δ1 Θα  καταχωρεί  ςε  κατάλλθλθ  δομι  δεδομζνων  Δ,  για  κάκε  περίπτερο  τον  

αρικμό  επιςκεπτϊν  που  είχε  κάκε  μζρα  κατά  τθν  διάρκεια  του  ςυνεδρίου  
με  ζλεγχο  ειςαγωγισ  ϊςτε  να  μθν  είναι  μθδενικόσ.  Επίςθσ  κα  καταχωρεί-
ται  ςε  δομι  δεδομζνων  ON  για  τθν  πρϊτθ  μζρα  του  ςυνεδρίου  τα  
ονόματα  των  επιςκεπτϊν  για  κάκε  περίπτερο  και  ςε  δομι  ΔΠ  τα  επίκετα  
τουσ  (κεωριςτε  ότι  θμερθςίωσ  ο  αρικμόσ  των  επιςκεπτϊν  δεν  ξεπερνά  
τα  100  άτομα  ανά  περίπτερο). Μον. 4 

 
Δ2 Θα  υπολογίηει  και  κα  τυπϊνει  για  κάκε  περίπτερο  τθν  θμζρα  με  τον  

μεγαλφτερο  αρικμό  επιςκεπτϊν. Μον. 3 
 
Δ3 Θα  υπολογίηει  και  κα  τυπϊνει  για  κάκε  θμζρα  ςε  ποιο  περίπτερο  πιγαν  

οι  λιγότεροι  επιςκζπτεσ. Μον. 3 
 
Δ4 Θα  δίνει  δυνατότθτα  αναηιτθςθσ  βάςθ  ονόματοσ  για  τθν  πρϊτθ  μζρα  

του  ςυνεδρίου,  θ  αναηιτθςθ  βάςθ  ονόματοσ  κα  ςυνεχίηεται  μζχρι  να  
είναι  επιτυχισ. Μον. 3 

 
Δ5 Σε  πόςα  περίπτερα  τθν  πρϊτθ  εβδομάδα  οι  επιςκζπτεσ  ιταν  λιγότεροι  

από  τθ  δεφτερθ. Μον. 3 
 
Δ6 Σε  πόςα  περίπτερα  ο  αρικμόσ  επιςκεπτϊν  τθσ  επόμενθσ  μζρασ  είναι  

πάντα  μεγαλφτεροσ  από  τθν  προθγοφμενθ.  Μον. 4 
 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
Κώςτασ  Καραμαρούδησ 
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   Διαγώνισμα  4ο                        . 
 
 
Θέμα  Α (40  Μονάδεσ) 
 
Α1 Χαρακτθρίςτε  τισ  παρακάτω  προτάςεισ  με  Σωςτό  θ  Λάκοσ. Μον. 10 
 

α. Στθν  δομι  επιλογισ  μπορεί  μια  ι  περιςςότερεσ  εντολζσ  να  μθν  εκτε-
λεςτοφν. 

 

β. Σε  μια  λογικι  ζκφραςθ  μπορεί  να  περιζχονται  και  αρικμθτικζσ  εκφρά-
ςεισ. 

 

γ. Για  να  επεξεργαςτοφμε  τα  ςτοιχεία  ενόσ  πίνακα  πρζπει  να  χρθςιμο-
ποιιςουμε  υποχρεωτικά  τθν  δομι  Γηα ... από ... κέρξη. 

 

δ. Ο  αλγόρικμοσ  ςειριακισ  αναηιτθςθσ  ονομάηεται  αλλιϊσ  και   
 αλγόρικμοσ  ευκείασ  ανταλλαγισ. 

 

ε. Η  λίςτα  παραμζτρων  μια  διαδικαςίασ  μπορεί  να  είναι  το  κενό  ςφνολο. 
 
Α2 Να  αναφζρετε  τισ  ιδιότθτεσ  που  πρζπει  να  διακρίνουν  τα  υποπρογράμ-

ματα  και  να  περιγράψετε  αναλυτικά  μια  από  αυτζσ  τισ  ιδιότθτεσ. Μον. 5 
 
Α3 Δίνεται  το  παρακάτω  τμιμα  αλγορίκμου: 
 

 S0 

 x50 

 Αξρή_επαλάιεςεο 

    SS+x 

    Xx-2 

    Δκθάληζε x 

 Μερξηο_νηνπ x<10 

 Δκθάληζε S 
 

 Να  μετατραπεί  ςε  ιςοδφναμο  με  χριςθ  τθσ  δομισ  επανάλθψθσ  Γηα. Μον. 5 

 
Α4 Να  αναπτφξετε  πρόγραμμα  ςε  ΓΛΩΣΣΑ  του,  το  οποίο  κα  δθμιουργεί:  Μον. 10 
 

α. Μονοδιάςτατο  πίνακα  10  ςτοιχείων,  οποφ  ςε  κάκε  κζςθ  του,  με  χρι-
ςθ  επαναλθπτικϊν  δομϊν,  να  ειςάγεται  ςτθν  πρϊτθ  κζςθ  ο  αρικμόσ  
1000  και  ςε  κάκε  επόμενθ  κζςθ  το  μιςό  τθσ  τιμισ  τθσ  προθγουμζνθσ  
αγνοϊντασ  το  δεκαδικό  μζροσ,  αν  υπάρχει,  δθλαδι  ςτθν  δεφτερθ  κζ-
ςθ  το  500,  ςτθν  τρίτθ  κζςθ  το  250  κοκ. 

 

β. Ρίνακα  4  γραμμϊν  και  2  ςτθλϊν,  οποφ  ςε  κάκε  κζςθ  του,  με  χριςθ  
επαναλθπτικϊν  δομϊν,  να  ειςάγεται  ζνασ  αρικμόσ  που  ιςοφται  με  το  
διπλάςιο  του  αρικμοφ  τθσ  γραμμισ,  αυξθμζνο  κατά  τον  αρικμό  τθσ  
ςτιλθσ. 
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Α5 Δίνεται  το  παρακάτω  τμιμα  αλγορίκμου: 
 

 S0 

 ΓΙΑ x ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΙ 100 

    ΑΝ x MOD 2<>0 ΣΟΣΔ 

       SS+x 

    ΣΔΛΟ_ΑΝ 

 ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

 ΓΡΑΦΔ S 
 

 Να  ξαναγράψετε  το  παραπάνω  τμιμα  αλγορίκμου  ϊςτε  να  παράγει  το  
ίδιο  αποτζλεςμα  χωρίσ  τθν  δομι  επιλογισ. Μον. 10 

 
 
Θέμα  B (20 Μονάδεσ) 
 

B1 Ζςτω  ότι  ζχουμε  ζναν  πίνακα  ακεραίων  Π [1000]  και  μια  μεταβλθτι  Υ  
που  είναι  θ  τιμι  που  αναηθτοφμε  αν  υπάρχει  ι  όχι  ςτον  πίνακα  Π. 

 Να  ςυμπλθρϊςετε  το  παρακάτω  θμιτελζσ  τμιμα  αλγορίκμου  ζτςι  ϊςτε  
να  δζχεται  μια  τιμι  Υ  από  το  πλθκτρολόγιο  και  να  τθν  αναηθτά  ςτον  
πίνακα  Π,  εμφανίηοντασ  τθν  κζςθ  που  βρζκθκε  ι  κατάλλθλο  μινυμα  μθ  
εφρεςθσ  χρθςιμοποιϊντασ  τθν  μζκοδο  τθσ  ςειριακισ  αναηιτθςθσ.  Μον. 10 

 

 ΓΙΑΒΑΔ _________ 
 ζ  0 

 ΒΡΔΘ  ΦΔΤΓΗ 

 Ι  1 

 ΑΡΥΗ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

    ΑΝ ______________ ΣΟΣΔ 
       ΒΡΔΘ  _________ 
       ζ  _______ 
    ΑΛΛΙΧ 

       Ι  ________ 
 ΣΔΛΟ_ΑΝ 

 ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ (ΒΡΔΘ=_______) ________ (Ι_________) 
 ΑΝ _________________ ΣΟΣΔ 
    ΓΡΑΦΔ „Η ηηκή‟, ________, „δελ βξέζεθε‟ 
 ΑΛΛΙΧ 

    ΓΡΑΦΔ „Η ηηκή‟, ________, „βξέζεθε ζηε ζέζε‟, _______ 
 ΣΔΛΟ_ΑΝ 

 
B2 Να  ςχθματίςετε  το  διάγραμμα  ροισ  του  παρακάτω  αλγορίκμου:  Μον. 10 
 

 Αιγόξηζκνο ΘέκαΒ2 

    Γηάβαζε Υ 

    Αλ Υ mod 2 <>0 ηόηε 

       Αξρή_επαλάιεςεο 

          ΥΥ+5 

       Μέρξηο_όηνπ Υ>20 

    Αιιηώο 

       Γηα i από -2 κέρξη 4 κε_βήκα 2 

          ΥΥ+i 

       Σέινο_επαλάιεςεο 

    Σέινο_αλ 
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    Δθηύπσζε Υ 

 Σέινο ΘέκαΒ2 

 
 

Θέμα  Γ (20 Μονάδεσ) 
 

Σε  μια  γκαλερί  διατίκενται  αφίςεσ  που  είναι  απομιμιςεισ  πινάκων  διάςθμων  
ηωγράφων.  Για  κάκε  πίνακα  που  υπάρχει  ςτθν  γκαλερί  ειςάγετε  ςτο  ςφςτθμα  
διαχείριςθσ  τθσ  γκαλερί  το  όνομα  του  ηωγράφου,  το  όνομα  του  ζργου  και  θ  
τιμι  του.  Να  γραφεί  πρόγραμμα  ςε  ΓΛΩΣΣΑ  το  οποίο: 
 

Γ1 Να  διαβάηει  τα  παραπάνω  ςτοιχεία  για  κάκε  αφίςα,  ελζγχοντασ  για  τθν  
τιμι  ότι  δίνονται  μόνο  κετικζσ  τιμζσ. 

 

Γ2 Η  ειςαγωγι  ςτοιχείων  να  ςταματά  μόλισ  δοκεί  ωσ  όνομα  ηωγράφου  το  
κενό  διάςτθμα. 

 

Γ3 Το  πρόγραμμα  κα  εμφανίηει: 
 

α. Το  ςφνολο  που  ειςζπραξε  θ  γκαλερί  από  τθν  πϊλθςθ  ζργων  του  Ρι-
κάςο. 

 

β. Το  ποςοςτό  των  ζργων  με  τιμι  μεγαλφτερθ  από  500 €. 
 

γ. Το  όνομα  του  ηωγράφου  και  του  ζργου  με  τθν  μεγαλφτερθ  τιμι. 
 (κεωριςτε  ότι  είναι  μόνο  ζνα) 

 
 
Θέμα  Δ (20 Μονάδεσ) 
 

Το  Trip advisor  δθμοςίευςε  τουσ  100  δθμοφιλζςτερουσ  τουριςτικοφσ  προ-
οριςμοφσ  για  το  2017,  δίνοντασ  αναλυτικά  τον  αρικμό  επιςκεπτϊν  τουσ  ανά  
μινα  μζςα  ςτο  ζτοσ.  Να  αναπτφξετε  πρόγραμμα  ςε  ΓΛΩΣΣΑ  το  οποίο: 
 

Δ1 Να  αποκθκεφει  ςε  μονοδιάςτατο  πίνακα  Ο [100]  τα  ονόματα  των  100  
προοριςμϊν  και  ςτον  πίνακα  Δ [100,12]  τον  αρικμό  επιςκεπτϊν  που  
δζχτθκαν  μθνιαίωσ  τον  περαςμζνο  χρόνο. 

 

Δ2 Να  διαβάηει  το  όνομα  ενόσ  προοριςμοφ  και  αν  αυτόσ  υπάρχει  κα  εκτυ-
πϊνει  το  πλικοσ  των  επιςκεπτϊν  που  είχε  ετθςίωσ  για  το  2017. 

 

Δ3 Να  εκτυπϊνει  ποιοι  προοριςμοί  είχαν  τουσ  λιγότερουσ  επιςκζπτεσ  τον  
Αφγουςτο. 

 

Δ4 Τζλοσ,  να  εκτυπϊνει  τουσ  10  προοριςμοφσ  με  τθν  κατά  μζςο  όρο  μεγα-
λφτερθ  επιςκεψιμότθτα  (κεωριςτε  ότι  δεν  υπάρχουν  ιςοβακμίεσ). 

 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
Άντα  Κουταλιέρη  
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   Διαγώνισμα  5ο                        . 
 
 
Θέμα  Α (40  Μονάδεσ) 
 
Α1 Χαρακτθρίςτε  τισ  παρακάτω  προτάςεισ  με  Σωςτό  θ  Λάκοσ. Μον. 10 
 

α. Η  λογικι  ζκφραςθ  (xmod 2 = 0)  ι  (xmod 2 = 1),  όπου  x  ακζραιοσ,  
είναι  πάντα  αλθκισ. 

 

β. Στθν  δομι  ςφνκετθσ  επιλογισ  υπάρχει  περίπτωςθ  να  μθν  εκτελεςτεί  
κανζνα  από  τα  2  μπλοκ  εντολϊν. 

 

γ. Σε  ζναν  πίνακα  100  ςτοιχείων,  για  να  ταξινομθκοφν  όλα  τα  ςτοιχεία  
του  κα  πραγματοποιθκοφν  100  προςπελάςεισ. 

 

δ. Κάκε  ςυντακτικό  λάκοσ  παραβιάηει  κάποιον  κανόνα  του  ςυντακτικοφ  
τθσ  γλϊςςασ. 

 

ε. Στο  τμιμα  εντολϊν  μιασ  ςυνάρτθςθσ,  το  όνομα  τθσ  πρζπει  να  υπάρχει  
τουλάχιςτον  μια  φορά  ςτο  αριςτερό  μζροσ  μιασ  εντολισ  εκχϊρθςθσ. 

 
Α2 Για  τθν  εντολι  ΑΡΥΗ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ... ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ  να  γράψετε  τθν  

ςφνταξθ  τθσ  και  να  περιγράψετε  τθν  λειτουργία  τθσ. Μον. 6 
 
Α3 Δίνεται  το  παρακάτω  τμιμα  αλγορίκμου: 
 

 g1 

 Γηα i από 1 κέρξ  θ 

    gg*i 

 T_E 

 Δκθάληζε g 
 

 Να  μετατραπεί  ςε  ιςοδφναμο  με  χριςθ  τθσ  δομισ  επανάλθψθσ  
ΑΡΥΗ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ... ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ. Μον. 5 

 
Α4 Ο  παρακάτω  αλγόρικμοσ  αποτελεί  τμιμα  μθ  δομθμζνου  αλγορίκμου. 
 Να  το  μετατρζψετε  ςε  αλγόρικμο  με  βάςθ  τισ  αρχζσ  του  δομθμζνου  

προγραμματιςμοφ  που  να  εκτελεί  τισ  ίδιεσ  λειτουργίεσ. Μον. 10 
 

 P1 

 x2 

 εκείν 1: Αλ x<=10 ηόηε 

    ΡΡ*x 

    xx+2 

    πήγαηλε ζην ζεκείν 1 

 Αιιηώο 

    Δκθάληζε Ρ 

 Σέινο_αλ 
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Α5 Δίνεται  το  παρακάτω  τμιμα  αλγορίκμου  που  περιζχει  ζνα  κενό. 
 

 Γηα x από 1 κέρξη 9 κε_βήκα _______ 
    yx 

    Αξρή_επαλάιεςεο 

       Δκθάληζε “*” 

       yy−1 

    Μέρξηο_όηνπ y=0 

 Σέινο_επαλάιεςεο 
 

 Να  δϊςετε  μια  τιμι  ςτο  βιμα  ϊςτε: 
 

α. Να  εμφανιςτοφν  9  αςτεράκια. Μον. 3 
 

β. Να  εμφανιςτεί  ζνα  αςτεράκι. Μον. 3 
 

γ. Να  μθν  εμφανιςτεί  κανζνα  αςτεράκι. Μον. 3 
 
 
 

Θέμα  B (20 Μονάδεσ) 
 

B1 Ο  αλγόρικμοσ  τθσ  ταξινόμθςθσ  τθσ  φυςαλίδασ  ζχει  το  μειονζκτθμα  ότι  
δεν  ςταματάει  αν  κατά  τθν  διάρκεια  τθσ  διαδικαςίασ  ο  πίνακασ  είναι  
ταξινομθμζνοσ.  Να  ςυμπλθρϊςετε  τα  κενά  ςτον  παρακάτω  αλγόρικμο  
που  είναι  μια  παραλλαγι  του  κλαςςικοφ  αλγορίκμου  ταξινόμθςθσ  τθσ  
φυςαλίδασ  ϊςτε  να  ςταματάει  όταν  διαπιςτωκεί  ότι  τα  ςτοιχεία  του  
πίνακα  είναι  ταξινομθμζνα.  Χρθςιμοποιείται  μια  βοθκθτικι  μεταβλθτι  
που  ελζγχει  ςτο  τζλοσ  κάκε  επανάλθψθσ  του  εξωτερικοφ  βρόχου  αν  για  
τθν  τρζχουςα  επανάλθψθ  ζγιναν  αντιμετακζςεισ  ςτοιχείων. Μον. 10 

 

 Αιγόξηζκνο Παξαιιαγή_Φπζαιίδαο 

    Γεδνκέλα // Α, Ν // 

    i________ 
    Αξρή_επαλάιεςεο 

       done ___________ 
       Γηα j από Ν κέρξη ________ κε_βήκα -1 
          Αλ Α[j] ____ A[j-1] ηόηε       ! Αύμνπζα ηαμηλόκεζε 
             Αληηκεηάζεζε  Α[j-1],  A[j] 

             ______  ________ 
          Σέινο_αλ 

       Σέινο_επαλάιεςεο 

       _______  _________ 
    Μέρξηο_όηνπ __________ ή _____________ 
    Απνηειέζκαηα // Α, Ν // 

 Σέινο  Παξαιιαγή_Φπζαιίδαο 
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B2 α. Αναπαραςτιςτε  το  παρακάτω  τμιμα  αλγορίκμου  ςε  διάγραμμα  ροισ. Μον. 5 
 

 0 

 Γηα i από 1 κέρξη 10 

    Γηα j από 8 κέρξη 2 κε_βήκα -2 

       +i+j 

    Σέινο_επαλάιεςεο 

 Σέινο_επαλάιεςεο 

 Δκθάληζε   

 β. Να  δθμιουργιςετε  κωδικοποίθςθ  ςε  ψευδογλϊςςα  που  κα  υλοποιεί  
τισ  παραπάνω  εντολζσ  μόνο  με  τθν  χριςθ  τθσ  δομισ  επανάλθψθσ  
Μέρξηο_όηνπ. Μον. 5 

 
 
 
Θέμα  Γ (20 Μονάδεσ) 
 

Στο  πανελλινιο  πρωτάκλθμα  ςφαιροβολίασ  ζλαβαν  μζροσ  30  ακλθτζσ.  Κάκε  
ακλθτισ  είχε  ςτθν  διάκεςθ  του  6  ρίψεισ.  Να  αναπτφξετε  πρόγραμμα  ςε  
ΓΛΩΣΣΑ  το  οποίο: 
 

Γ1 Να  περιζχει  τμιμα  δθλϊςεων. 
 

Γ2 Να  διαβάηει  το  ονοματεπϊνυμο  κάκε  ακλθτι  και  να  το  καταχωρίηει  ςτον  
πίνακα  ΟΝ[30],  κακϊσ  και  τθν  επίδοςθ  του  ςε  κάκε  ρίψθ  και  να  τθν  
καταχωρίηει  ςτον  πίνακα  Ρ[30,6].  Για  κάκε  άκυρθ  ρίψθ  καταχωρείται  θ  
τιμι  μθδζν. 

 

Γ3 Να  εμφανίηει  πόςοι  ακλθτζσ  ζκαναν  άκυρθ  προςπάκεια  ςτθν  πρϊτθ  ρίψθ  
τουσ.  Σε  περίπτωςθ  που  δεν  βρεκοφν  τζτοιοι  ακλθτζσ  να  εμφανίηεται  κα-
τάλλθλο  μινυμα. 

 

Γ4 Να  εμφανίηει  το  ποςοςτό  των  ακλθτϊν  που  είχαν  3  άκυρεσ  προςπάκειεσ. 
 

Γ5 Να  καλεί  διαδικαςία  που  κα  καταςκευάςετε  ςτο  τελευταίο  ερϊτθμα  με  
τθν  βοικεια  τθσ  οποίασ  κα  δθμιουργθκεί  πίνακασ  ΜΑΥ_Ρ[30],  ο  οποίοσ  
κα  περιζχει  τισ  καλφτερεσ  ρίψεισ  των  ακλθτϊν. 

 

Γ6 Να  εμφανίηει  ςε  φκίνουςα  διάταξθ  ωσ  προσ  τθν  καλφτερθ  ρίψθ,  τα  ονο-
ματεπϊνυμα  των  ακλθτϊν,  τισ  ρίψεισ  τουσ,  κακϊσ  και  τθν  καλφτερθ  τουσ  
ρίψθ. 

 

Γ7 Να  καταςκευάςετε  τθν  διαδικαςία  που  περιγράφεται  ςτο  ερϊτθμα  Γ5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Α.Ε.Π.Π. 

  61 

Θέμα  Δ (20 Μονάδεσ) 
 

Το  οικονομικό  τμιμα  μιασ  πολυεκνικισ  για  να  βγάλει  ςυμπεράςματα  ςφμφωνα  
με  τουσ  παράγοντεσ  που  παίηουν  ρόλο  ςτθν  κερδοφορία  τθσ  εταιρείασ,  
αποκικευςε  ςε  ζναν  μονοδιάςτατο  πίνακα  Δ [100]  με  το  ςφμβολο  ‘+’  τισ  
χρονιζσ  που  ιταν  κερδοφόρεσ  για  τθν  εταιρεία  και  με  το  ςφμβολο  ‘−‘  τισ  
ηθμιογόνεσ. 
Να  αναπτφξετε  πρόγραμμα  ςε  ΓΛΩΣΣΑ  το  οποίο: 
 

Δ1 Να  περιζχει  τμιμα  δθλϊςεων. 
 
 

Δ2 Να  καταχωρεί  ςτον  πίνακα  Δ [100]  τα  κατάλλθλα  ςφμβολα,  πραγματο-
ποιϊντασ  ζλεγχο  εγκυρότθτασ  δεδομζνων. 

 

Δ3 Να  υπολογίηει  το  ποςοςτό  των  ηθμιογόνων  ετϊν  ςε  ςχζςθ  με  τα  
ςυνολικά  χρόνια  λειτουργίασ  τθσ  εταιρείασ. 

 

Δ4 Αποκθκεφει  ςε  ζναν  πίνακα  Κ  για  κάκε  κερδοφόρα  χρονιά  με  πόςεσ  
ηθμιογόνεσ  γειτονεφει. 

 

Δ5 Βρίςκει  αν  υπάρχει  κάποια  ςθμαντικι  περίοδοσ  κάμψθσ  τθσ  εταιρείασ,  
μαηί  με  τθν  κζςθ  τθσ  πρϊτθσ  χρονιάσ  που  ξεκίνθςε  θ  κάμψθ.  Αν  δεν  
υπάρχει,  να  εμφανίηει  μινυμα  ‘Η  εταιρεία  δεν  πζραςε  ςθμαντικι  κάμψθ’. 

 Σθμαντικι  περίοδοσ  κάμψθσ  για  τθν  εταιρεία  κεωρείται  όταν  υπάρχουν  
περιςςότερα  από  3  γειτονικά  κελιά  με  ηθμία. 

 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
Άντα  Κουταλιέρη 
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   Διαγώνισμα  6ο                        . 
 
 
Θέμα  Α (40  Μονάδεσ) 
 
Α1 Χαρακτθρίςτε  τισ  παρακάτω  προτάςεισ  με  Σωςτό  θ  Λάκοσ. Μον. 10 
 

α. Σε  μια  δομι  απλισ  επιλογισ  θ  ςυνκικθ  μπορεί  να  λάβει  δυο  ι  
περιςςότερεσ  τιμζσ. 

 

β. Η  ςυνκικθ  x<>2  ι  x<>5  είναι  πάντα  αλθκισ. 
 

γ. Η  ολίςκθςθ  προσ  τα  αριςτερά  ςτον  αλγόρικμο  του  πολλαπλαςιαςμοφ  
αλα  ρωςικά  ιςοδυναμεί  με  τθ  ακζραια  διαίρεςθ  με  δυο. 

 

δ. Αν  για  μια  εξωτερικι  επανάλθψθ  του  αλγορίκμου  φυςαλίδασ  δεν  
πραγματοποιθκεί  καμία  αντιμετάκεςθ  ςτοιχείων  θ  ταξινόμθςθ  ζχει  
ολοκλθρωκεί. 

 

ε. Αν  μια  ςτοίβα  χρόνου  εκτζλεςθσ  ςε  μια  χρονικι  ςτιγμι  τθσ  εκτζλεςθσ  
ενόσ  προγράμματοσ  περιζχει  ςτοιχεία,  τότε  εκείνθ  τθν  ςτιγμι  εκτελεί-
ται  κάποιο  υποπρόγραμμα  και  όχι  το  κφριο  πρόγραμμα. 

 
Α2 Να  αναφζρετε  τον  οριςμό  τθσ  ταξινόμθςθσ  ενόσ  πίνακα. Μον. 5 
 
Α3 Να  αναπτυχκεί  τμιμα  αλγορίκμου  που  κα  δθμιουργεί  τον  παρακάτω  

πίνακα. Μον. 10 
 

1 6 11 16 21 

2 7 12 17 22 

3 8 13 18 23 

4 9 14 19 24 

5 10 15 20 25 

 
Α4 Να  αναπτφξετε  πρόγραμμα  ςε  ΓΛΩΣΣΑ  που  κα  διαβάηει  2  μονοδιάςτα-

τουσ  πίνακεσ  ακζραιων  Α [100]  και  Β [50]  και  κα  τουσ  ταξινομεί  ςε  
αφξουςα  ςειρά.  Ζπειτα  κα  ςυγχωνεφει  τουσ  δυο  παραπάνω  πίνακεσ  ςε  
ζνα  νζο  πίνακα  Γ,  ο  οποίοσ  κα  είναι  επίςθσ  ταξινομθμζνοσ  ςε  αφξουςα  
διάταξθ,  χωρίσ  όμωσ  να  χρθςιμοποιθκεί  ο  αλγόρικμοσ  τθσ  ταξινόμθςθσ.  
Τζλοσ,  κα  εκτυπϊνει  τον  ςυγχωνευμζνο  πίνακα  Γ. Μον. 15 
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Θέμα  B (20 Μονάδεσ) 
 
B1 Να  ςυμπλθρϊςετε  τα  κενά  του  παρακάτω  αλγορίκμου,  ζτςι  ϊςτε  δεδο-

μζνου  ενόσ  πίνακα  Α [10],  να  διαβάηει  τθν  τιμι  ενόσ  ακζραιου  αρικμοφ  
θ,  εξαςφαλίηοντασ  ότι  κα  είναι  μεταξφ  του  0  και  του  10,  και  να  
δθμιουργεί  τον  πίνακα  που  προκφπτει  από  τθν  κυκλικι  μετάκεςθ  κατά  θ  
κζςεισ  προσ  τα  δεξιά  των  ςτοιχείων  του  αρχικοφ  πίνακα.  Αν  ξεπερνά  τα  
όρια  του  πίνακα  προσ  τα  δεξιά  να  αρχίηει  από  τθν  πρϊτθ  κζςθ  τθν  
τοποκζτθςθ  των  υπόλοιπων  ςτοιχείων. Μον. 10 

 

 Αιγόξηζκνο Μεηάζεζε 

 Γεδνκέλα //Α// 

 Αξρή_επαλάιεςεο 

    Γηάβαζε θ 

 Μερξηο_νηνπ _____________ θαη ___________ 
 Γηα i από 1 κέρξη ___________ 
    ζ _______________   !Τπνινγηζκόοζέζεολένππίλαθα 
    Β[__]Α[__] 
 Σέινο_επαλάιεςεο 

 Απνηειέζκαηα //Β// 

 Σέινο Μεηάζεζε 

 
B2 Να  ςχθματίςετε  τθν  αντίςτοιχθ  κωδικοποίθςθ  για  το  παρακάτω  διάγραμ-

μα  ροισ. Μον. 10 

 



Επαναληπτικά  Διαγωνίςματα 

64  

Θέμα  Γ (20 Μονάδεσ) 
 

Ζνασ  κακθγθτισ  φυςικισ  του  Ρανεπιςτθμίου  Ακθνϊν  αποφάςιςε  ςτθν  εξεταςτι-
κι  του  Σεπτεμβρίου  να  εξετάςει  το  μάκθμά  του  με  ερωτιςεισ  πολλαπλισ  επι-
λογισ.  Δθμιοφργθςε  λοιπόν  50  ερωτιςεισ  που  ο  τρόποσ  βακμολόγθςθσ  τουσ  
είναι  ο  εξισ:  οι  πρϊτεσ  10  λαμβάνουν  1  μονάδα  για  κάκε  ςωςτι  απάντθςθ,  
οι  επόμενεσ  30  λαμβάνουν  2  μονάδεσ  και  οι  τελευταίεσ  10  λαμβάνουν  3  μο-
νάδεσ.  Για  κάκε  λανκαςμζνθ  απάντθςθ  αφαιρείται  1  μονάδα.  Για  να  περάςει  
το  μάκθμα  ζνασ  φοιτθτισ  πρζπει  να  ςυγκεντρϊςει  περιςςότερεσ  από  50  
μονάδεσ.  Στο  μάκθμα  εξετάςτθκαν  300  φοιτθτζσ  τον  Σεπτζμβρθ.  Να  γράψετε  
πρόγραμμα  ςε  ΓΛΩΣΣΑ,  το  οποίο  να  περιζχει  τμιμα  δθλϊςεων  και: 
 

Γ1 Να  διαβάηει  το  ονοματεπϊνυμο  κάκε  φοιτθτι  και  να  το  καταχωρίηει  ςτον  
πίνακα  ΟΝ[300],  κακϊσ  και  τα  αποτελζςματα  των  απαντιςεων  του  ςτισ  
50  ερωτιςεισ  (ςωςτι  ι  λανκαςμζνθ)  και  κα  τισ  καταχωρίηει  ςτον  πίνακα  
ΑΠ[300,50]. 

 Κατά  τθν  καταχϊρθςθ  των  τιμϊν  ςτισ  απαντιςεισ  να  γίνεται  ζλεγχοσ  ότι  
δίνονται  μόνο  οι  τιμζσ  ‘Σ’  για  ςωςτι  ι  ‘Λ’  για  λάκοσ  απάντθςθ  του  φοι-
τθτι. 

 

Γ2 Να  καλεί  για  κάκε  φοιτθτι  τθν  ςυνάρτθςθ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  θ  οποία  δζχεται  
ωσ  είςοδο  τον  πίνακα  των  απαντιςεων,  κακϊσ  και  ζναν  ακζραιο  αρικμό  
που  δείχνει  τον  αρικμό  του  φοιτθτι. 

 Η  ςυνάρτθςθ  υπολογίηει  και  επιςτρζφει  τθν  ςυνολικι  βακμολογία  του  
φοιτθτι,  τοποκετϊντασ  τθν  ςτον  πίνακα  ΤΝ_ΒΑΘ[300]. 

 

Γ3 Να  εμφανίηει  ςε  φκίνουςα  διάταξθ  ωσ  προσ  τθν  ςυνολικι  βακμολογία  τα  
ονοματεπϊνυμα  όλων  των  φοιτθτϊν  που  ζδωςαν  το  μάκθμα,  κακϊσ  και  
πόςοι  από  αυτοφσ  πζραςαν. 

 Κατά  τθν  ταξινόμθςθ  να  λθφκεί  υπόψθ  ότι: 
● Σε  περίπτωςθ  ιςοβακμίασ  τα  ονοματεπϊνυμα  να  εμφανίηονται  αλφα-

βθτικά. 
● Αν  ςε  κάποιο  πζραςμα  τθσ  μεκόδου  ταξινόμθςθσ  ευκείασ  ανταλλαγισ  

δεν  πραγματοποιθκεί  καμία  αντιμετάκεςθ  ςτον  πίνακα,  θ  μζκοδοσ  
πρζπει  να  ςταματά  γιατί  ζχει  ολοκλθρωκεί  θ  ταξινόμθςθ. 

 

Γ4 Να  καταςκευάςετε  το  υποπρόγραμμα  που  περιγράφεται  ςτο  ερϊτθμα  Γ2. 
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Θέμα  Δ (20 Μονάδεσ) 
 

Στουσ  διεκνείσ  αγϊνεσ  ενόργανθσ  γυμναςτικισ  ιςχφουν  οι  εξισ  κανόνεσ  βακμο-
λόγθςθσ:  υπάρχουν  5  κριτζσ  που  βακμολογοφν  κάκε  υποψιφιο  με  βακμοφσ  
από  0  ζωσ  και  10,  ςφμφωνα  με  τθν  πρωτοτυπία,  τθν  δυςκολία  και  τθν  εκτζ-
λεςθ  του  προγράμματοσ.  Κάκε  υποψιφιοσ  παρουςιάηει  2  προγράμματα  ςτουσ  
κριτζσ,  ζνα  ςτισ  αςκιςεισ  εδάφουσ  και  ζνα  ςτθν  δοκό  ιςορροπίασ.  Στο  δεφ-
τερο  πρόγραμμα  οι  κριτζσ  βακμολογοφν  με  αντίςτροφθ  ςειρά  απ’ ότι  ςτο  
πρϊτο,  δθλαδι  ο  κριτισ  που  βακμολογεί  πρϊτοσ  ςτο  πρϊτο  πρόγραμμα  των  
ακλθτϊν,  βακμολογεί  τελευταίοσ  ςτο  δεφτερο,  ο  δεφτεροσ  του  πρϊτου  προ-
γράμματοσ,  βακμολογεί  προτελευταίοσ  ςτο  δεφτερο  κ.ο.κ. 
Να  αναπτφξετε  πρόγραμμα  ςε  ΓΛΩΣΣΑ,  το  οποίο: 
 

Δ1 Να  καταχωρεί  ςε  πίνακα  Κ [10,3]  τισ  βακμολογίεσ  του  κάκε  κριτι  και  
για  τα  2  προγράμματα,  ςφμφωνα  με  τα  3  κριτιρια  που  περιγράφθκαν  
παραπάνω,  και  κα  δθμιουργεί  πίνακα  ΒΑΘ [50,10],  όπου  κα  τοποκετεί-
ται  ο  βακμόσ  κάκε  κριτι  που  κα  είναι  ο  μζςοσ  όροσ  των  τριϊν  κριτθ-
ρίων,  για  κακζναν  από  τουσ  50  ακλθτζσ  που  ςυμμετείχαν  ςτουσ  αγϊνεσ. 

 Να  καταχωρεί  επίςθσ  ςε  πίνακα  ΟΝ [50],  το  όνομα  κάκε  ακλθτι  και  
ςτον  ΔΣΗ [50],  τα  ζτθ  γζννθςθσ  τουσ. 

 

Δ2 Να  εμφανίηει  το  ποςοςτό  των  ανιλικων  ακλθτϊν  που  ςυμμετείχαν  ςτουσ  
αγϊνεσ. 

 

Δ3 Να  δθμιουργεί  2  νζουσ  πίνακεσ  που  κα  περιζχουν  τα  ονόματα  και  τουσ  
μζςουσ  όρουσ  βακμολογίασ  των  ακλθτϊν  που  περνάνε  ςτο  τελικό  ανά  
πρόγραμμα.  Στον  τελικό  περνάει  κάποιοσ  ακλθτισ  αν  το  άκροιςμα  του  
65%  τθσ  βακμολογίασ  του  ςτο  πρϊτο  πρόγραμμα  και  το  35%  τθσ  βακμο-
λογίασ  του  ςτο  δεφτερο  είναι  τουλάχιςτον  6.  Στον  πρϊτο  πίνακα  κα  πε-
ριζχονται  τα  ονόματα  και  ςτον  δεφτερο  που  κα  είναι  διςδιάςτατοσ  με  2  
ςτιλεσ,  ςτθν  πρϊτθ  του  ςτιλθ  ο  μζςοσ  όροσ  του  ακλθτι  ςτο  πρϊτο  του  
πρόγραμμα  με  τισ  αςκιςεισ  εδάφουσ  και  ςτθν  δεφτερθ  ο  μζςοσ  όροσ  
του  δεφτερου  προγράμματοσ  ςτθν  δοκό  ιςορροπίασ. 

 

Δ4 Να  εμφανίηει  τα  ονόματα  των  ακλθτϊν  που  ζλαβαν  τα  3  μετάλλια,  ςε  
περίπτωςθ  ιςοβακμίασ  να  εμφανίηονται  τα  ονόματα  όλων  των  ακλθτϊν  
τθσ  πρϊτθσ,  δεφτερθσ  και  τρίτθσ  κζςθσ  αντίςτοιχα. 

 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
Άντα  Κουταλιέρη 
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   Διαγώνισμα  1ο                        . 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 
Α1 Ροιεσ  από  τισ  παρακάτω  προτάςεισ  είναι  ςωςτζσ; Μον. 15 

i. Η  κερμότθτα  του  ιλιου  δεν  αποτελεί  αγακό. 
ii. Η  αφξθςθ  τθσ  τιμισ  ςε  ζνα  αγακό  με  ελαςτικότθτα  ηιτθςθσ  ίςθ  με  τθ  

μονάδα  (ςε  απόλυτεσ  τιμζσ),  κα  αυξιςει  τθ  ςυνολικι  δαπάνθ  των  κα-
ταναλωτϊν  για  το  αγακό  αυτό. 

iii. Το  μζςο  ςυνολικό  κόςτοσ,  ςτθν  αρχι  τθσ  παραγωγικισ  διαδικαςίασ,  
επθρεάηεται  κυρίωσ  από  το  μζςο  μεταβλθτό  κόςτοσ. 

iv. Η  μείωςθ  τθσ  τιμισ  (αμοιβισ)  των  παραγωγικϊν  ςυντελεςτϊν  μετατο-
πίηει  τθν  καμπφλθ  προςφοράσ  προσ  τα  δεξιά. 

v. Ταυτόχρονθ  αφξθςθ  τθσ  ηιτθςθσ  και  τθσ  προςφοράσ  ενόσ  αγακοφ  
ενδζχεται  να  μθν  μεταβάλλει  τθν  ποςότθτα  ιςορροπίασ  ςτθν  αγορά. 

 
Στα  κζματα  Α2  και  Α3  να  επιλζξετε  τθ  ςωςτι  απάντθςθ. 

 

Α2 Για  να  παραχκεί  1  μονάδα  από  το  αγακό  Ψ,  κυςιάηονται  4  μονάδεσ  από  
το  αγακό  Χ.  Αυτό  ςθμαίνει  ότι: Μον. 5 
i. το  κόςτοσ  ευκαιρίασ  του  αγακοφ  Χ  ςε  μονάδεσ  του  Ψ  είναι  4. 
ii. το  κόςτοσ  ευκαιρίασ  του  αγακοφ  Ψ  ςε  μονάδεσ  του  Χ  είναι  4. 
iii. το  κόςτοσ  ευκαιρίασ  του  αγακοφ  Ψ  ςε  μονάδεσ  του  Χ  είναι  1/4. 
iv. το  κόςτοσ  ευκαιρίασ  του  αγακοφ  Χ  ςε  μονάδεσ  του  Ψ  είναι  2. 

 
Α3 Ζςτω  μια  καμπφλθ  ηιτθςθσ  που  είναι  ευκεία  γραμμι  και  τζμνει  τον  άξο-

να  των  τιμϊν  ςτο  ςθμείο  Α,  τον  άξονα  των  ποςοτιτων  ςτο  ςθμείο  Β  
και  Μ  είναι  το  μζςο  του  ευκφγραμμου  τμιματοσ  ΑΒ,  τότε: Μον. 5 

i. ςτο  ςθμείο  Α  θ  ελαςτικότθτα  ηιτθςθσ  είναι  ίςθ  με  0. 
ii. ςτο  ςθμείο  Μ  θ  ελαςτικότθτα  ηιτθςθσ  είναι  ίςθ  με  1. 
iii. ςτο  ςθμείο  Β  θ  ελαςτικότθτα  ηιτθςθσ  τείνει  ςτο  άπειρο. 
iv. ςτο  ςθμείο  Μ  θ  ελαςτικότθτα  ηιτθςθσ  είναι  ίςθ  με  1. 

 
 
Θέμα  B (25 Μονάδεσ) 
 

Με  τθ  βοικεια  διαγράμματοσ  να  αναλφςετε  τουσ  προςδιοριςτικοφσ  παράγο-
ντεσ  προςφοράσ. Μον. 25 
 
 
Θέμα  Γ (25 Μονάδεσ) 
 

Μια  οικονομία  απαςχολεί  πζντε  (5)  εργάτεσ  και  παράγει  μόνο  δφο  αγακά  Χ  
και  Ψ,  με  δεδομζνθ  τεχνολογία.  Η  οικονομία  χρθςιμοποιεί  μόνο  τον  ςυντελε-
ςτι  παραγωγισ  «εξγαζία»  και  οι  εργάτεσ  απαςχολοφνται  πλιρωσ  και  αποδοτι-
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κά,  είτε  ςτθν  παραγωγι  του  αγακοφ  Χ,  είτε  ςτθν  παραγωγι  του  αγακοφ  Ψ,  
είτε  ςε  ςυνδυαςμοφσ  ςυμπαραγωγισ  των  δφο  αγακϊν. 
Ο  ζνασ  εργάτθσ  παράγει,  είτε  δεκαπζντε  (15)  μονάδεσ  από  το  αγακό  Χ,  είτε  
πζντε  (5)  μονάδεσ  από  το  αγακό  Ψ. 
Οι  δφο  εργάτεσ  παράγουν,  είτε  τριάντα  (30)  μονάδεσ  από  το  αγακό  Χ,  είτε  
δζκα  (10)  μονάδεσ  από  το  αγακό  Ψ. 
Οι  τρεισ  εργάτεσ  παράγουν,  είτε  ςαράντα  πζντε  (45)  μονάδεσ  από  το  αγακό  
Χ,  είτε  δεκαπζντε  (15)  μονάδεσ  από  το  αγακό  Ψ. 
Οι  τζςςερισ  εργάτεσ  παράγουν,  είτε  εξιντα  (60)  μονάδεσ  από  το  αγακό  Χ,  
είτε  είκοςι  (20)  μονάδεσ  από  το  αγακό  Ψ. 
Οι  πζντε  εργάτεσ  παράγουν,  είτε  εβδομιντα  πζντε  (75)  μονάδεσ  από  το  αγα-
κό  Χ,  είτε  είκοςι  πζντε  (25)  μονάδεσ  από  το  αγακό  Ψ. 
 

Γ1 Να  παρουςιάςετε  τον  πίνακα  με  τουσ  ςυνδυαςμοφσ  παραγόμενων  ποςο-
τιτων  για  τα  αγακά  Χ  και  Ψ,  να  ςχεδιάςετε  με  ςτυλό  ςτο  τετράδιό  ςασ  
τθν  Καμπφλθ  Ραραγωγικϊν  Δυνατοτιτων  τθσ  οικονομίασ  και  να  αιτιολο-
γιςετε  τθ  μορφι  τθσ. Μον. 10 

 

Γ2 Να  υπολογίςετε  τθ  μζγιςτθ  ποςότθτα  του  αγακοφ  Χ  που  μπορεί  να  πα-
ραχκεί,  όταν  παράγονται  δϊδεκα  (12)  μονάδεσ  από  το  αγακό  Ψ. Μον. 5 

 

Γ3 Να  εξετάςετε,  κάνοντασ  τουσ  κατάλλθλουσ  υπολογιςμοφσ,  αν  ο  ςυνδυα-
ςμόσ  Λ  (Χ = 32,  Ψ = 10)  είναι  εφικτόσ  ι  ανζφικτοσ. Μον. 5 

 

Γ4 Αν  μειωκεί  ο  αρικμόσ  των  εργατϊν  από  πζντε  (5)  ςε  τζςςερισ  (4),  να  
ςχεδιάςετε  με  ςτυλό  ςτο  τετράδιό  ςασ  τθ  νζα  Καμπφλθ  Ραραγωγικϊν  
Δυνατοτιτων  τθσ  οικονομίασ  ςτο  ίδιο  διάγραμμα.  (ςθμειϊνεται  ότι  θ  
μείωςθ  του  αρικμοφ  των  εργατϊν  δεν  επθρεάηει  τθν  απόδοςι  τουσ) Μον. 5 

 
 
Θέμα  Δ (25 Μονάδεσ) 
 

Ζςτω  αγοραίεσ  γραμμικζσ  ςυναρτιςεισ  ηιτθςθσ  και  προςφοράσ.  Πταν  το  ειςό-
δθμα  των  καταναλωτϊν  είναι  1000  χρθματικζσ  μονάδεσ,  θ  τιμι  και  θ  ποςότθ-
τα  ιςορροπίασ  είναι  25  χρθματικζσ  μονάδεσ  και  450  κιλά  αντίςτοιχα.  Αν  το  
ειςόδθμα  αυξθκεί  20%,  θ  νζα  τιμι  και  θ  νζα  ποςότθτα  ιςορροπίασ  είναι  50  
χρθματικζσ  μονάδεσ  και  500  κιλά  αντίςτοιχα. 
 

Δ1 Να  προςδιορίςετε  τθν  αγοραία  ςυνάρτθςθ  προςφοράσ. Μον. 5 
 

Δ2 Αν  ςτθν  τιμι  Ρ = 25,  θ  ειςοδθματικι  ελαςτικότθτα  ιςοφται  με  10/3,  να  
προςδιορίςετε  τθ  νζα  ςυνάρτθςθ  ηιτθςθσ. Μον. 10 

 

Δ3 Να  υπολογίςετε  τθν  ελαςτικότθτα  προςφοράσ  από  τθν  αρχικι  προσ  τθ  
νζα  τιμι  ιςορροπίασ. Μον. 5 

 

Δ4 Αν  οι  δφο  καμπφλεσ  ηιτθςθσ  είναι  παράλλθλεσ,  να  προςδιορίςετε  τθ  ςυ-
νάρτθςθ  ηιτθςθσ  που  αντιςτοιχεί  ςτο  ειςόδθμα  1000  χρθματικϊν  μονά-
δων. Μον. 5 

 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
Ελένη  Φιρλέμη  
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   Διαγώνισμα  2ο                        . 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 
Α1 Ροιεσ  από  τισ  παρακάτω  προτάςεισ  είναι  ςωςτζσ; Μον. 15 

i. Το  κεφάλαιο  περιλαμβάνει  όλα  τα  προϊόντα  που  χρθςιμοποιοφνται  
ςτθν  παραγωγικι  διαδικαςία  για  τθν  παραγωγι  άλλων  προϊόντων. 

ii. Αν  ED = 0  ςε  όλα  τα  ςθμεία  τθσ  καμπφλθσ,  τότε  θ  ηιτθςθ  χαρακτθρί-
ηεται  τελείωσ  ελαςτικι  και  θ  καμπφλθ  ηιτθςθσ  είναι  ευκεία  παράλλθ-
λθ  ςτον  άξονα  των  ποςοτιτων. 

iii. Στθ  βραχυχρόνια  περίοδο  παραγωγισ  οι  μεταβολζσ  του  μζςου  προϊό-
ντοσ  είναι  μεγαλφτερεσ  από  αυτζσ  του  οριακοφ  προϊόντοσ. 

iv. Το  ανερχόμενο  τμιμα  τθσ  καμπφλθσ  του  οριακοφ  κόςτουσ,  που  βρί-
ςκεται  πάνω  από  τθν  καμπφλθ  του  μζςου  μεταβλθτοφ  κόςτουσ,  απο-
τελεί  τθ  βραχυχρόνια  καμπφλθ  προςφοράσ  τθσ  επιχείρθςθσ. 

v. Με  ςτακερι  τθ  ηιτθςθ,  όταν  μειϊνεται  θ  προςφορά,  αυξάνεται  θ  
τιμι  ιςορροπίασ,  ενϊ  θ  ποςότθτα  ιςορροπίασ  μειϊνεται. 

 
Στα  κζματα  Α2  και  Α3  να  επιλζξετε  τθ  ςωςτι  απάντθςθ. 

 

Α2 Τα  αγακά  Κ  και  Λ  είναι  ςυμπλθρωματικά.  Μια  μείωςθ  τθσ  τιμισ  του  
αγακοφ  Κ  κα  ζχει  ωσ  ςυνζπεια: Μον. 5 
i. τθ  μείωςθ  τθσ  ηθτοφμενθσ  ποςότθτασ  για  το  αγακό  Κ  και  τθμείωςθ  

τθσ  ηιτθςθσ  για  το  αγακό  Λ. 
ii. τθν  αφξθςθ  τθσ  ηθτοφμενθσ  ποςότθτασ  για  το  αγακό  Κ  και  τθ  μείωςθ  

τθσ  ηιτθςθσ  για  το  αγακό  Λ. 
iii. τθ  μείωςθ  τθσ  ηθτοφμενθσ  ποςότθτασ  για  το  αγακό  Κ  και  τθν  αφξθςθ  

τθσ  ηιτθςθσ  για  το  αγακό  Λ. 
iv. τθν  αφξθςθ  τθσ  ηθτοφμενθσ  ποςότθτασ  για  το  αγακό  Κ  και  τθν  αφξθ-

ςθ  τθσ  ηιτθςθσ  για  το  αγακό  Λ. 
 
Α3 Ο  νόμοσ  τθσ  φκίνουςασ  ι  μθ  ανάλογθσ  απόδοςθσ  αρχίηει  να  λειτουργεί  

όταν  το  ςυνολικό  προϊόν: Μον. 5 

i. γίνεται  μζγιςτο. 
ii. αυξάνεται  με  γριγορο  ρυκμό. 
iii. αρχίηει  και  μειϊνεται. 
iv. αυξάνεται  με  αργό  ρυκμό. 

 
 
Θέμα  B (25 Μονάδεσ) 
 

Να  περιγράψετε  τθν  ζννοια  τθσ  παραγωγισ  και  τα  χαρακτθριςτικά  τθσ. Μον. 25 
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Θέμα  Γ (25 Μονάδεσ) 
 

Να  μεταφζρετε  ςτο  τετράδιό  ςασ  τον  παρακάτω  πίνακα,  τα  δεδομζνα  του  
οποίου  αναφζρονται  ςτθν  παραγωγι  και  ςτο  κόςτοσ  παραγωγισ  μιασ  επιχείρθ-
ςθσ  που  λειτουργεί  ςτθ  βραχυχρόνια  περίοδο. 
 

Αρικμόσ 
Εργατϊν 

(L) 

Συνολικό 
Ρροϊόν 

(Q) 

Οριακό 
Ρροϊόν 
(MP) 

Μζςο 
Ρροϊόν 

(AP) 

Μζςο 
Μεταβλθτό 

Κόςτοσ 
(AVC) 

Οριακό 
Κόςτοσ 
(MC) 

Μεταβλθτό 
Κόςτοσ 
(VC) 

3 90 ; ; 50 37,50 4.500 

4 ; ; ; ; 50 ; 

5 145 ; 29 60 100 7500 
 

Γ1 Με  δεδομζνο  ότι,  όταν  θ  επιχείρθςθ  απαςχολεί  τζςςερισ  εργάτεσ  το  μζ-
ςο  προϊόν  γίνεται  μζγιςτο,  να  ςυμπλθρϊςετε  τα  κενά  του  πίνακα,  παρου-
ςιάηοντασ  ςτο  τετράδιό  ςασ  τουσ  ςχετικοφσ  υπολογιςμοφσ. Μον. 10 

 

Γ2 Να  υπολογίςετε  το  μεταβλθτό  κόςτοσ  τθσ  επιχείρθςθσ,  όταν  αυτι  παρά-
γει  100  μονάδεσ  προϊόντοσ. Μον. 7 

 

Γ3 Ζςτω  ότι  θ  επιχείρθςθ  παράγει  145  μονάδεσ  προϊόντοσ  και  κζλει  να  
μειϊςει  το  κόςτοσ  τθσ  κατά  1.200  χρθματικζσ  μονάδεσ. 

 Ρόςεσ  μονάδεσ  κα  πρζπει  να  μειωκεί  θ  παραγωγι; Μον. 8 

 
 
Θέμα  Δ (25 Μονάδεσ) 
 

Η  αγοραία  ςυνάρτθςθ  ηιτθςθσ  δίνεται  από  τθ  ςχζςθ  
QD1 = 200 − 2P  ενϊ  θ  αγοραία  προςφορά  δίνεται  
από  τον  διπλανό  πίνακα: 
 
 
 
 

Δ1 Αν  κακϊσ  θ  τιμι  μειϊνεται  θ  Εs = 3/8,  να  προςδιορίςετε  τθ  γραμμικι  
ςυνάρτθςθ  προςφοράσ  κακϊσ  και  το  ςθμείο  ιςορροπίασ. Μον. 10 

 

Δ2 Αν  αυξθκεί  το  ειςόδθμα  κατά  10%,  θ  νζα  ςυνάρτθςθ  ηιτθςθσ  γίνεται  
QD2 = 250 − 2,5P,  να  βρείτε  τθν  ειςοδθματικι  ελαςτικότθτα  ςτθν  αρχικι  
τιμι  ιςορροπίασ  μετά  τθ  μεταβολι  τθσ  ηιτθςθσ  και  να  χαρακτθρίςετε  το  
αγακό. Μον. 5 

 

Δ3 α. Ζςτω  ιςχφουν  οι  αρχικζσ  ςυναρτιςεισ  QD1  και  QS.  Το  κράτοσ  επιβάλ-
λει  κατϊτατθ  τιμι  ΡΚ.  Αν  θ  επιβάρυνςθ  του  κράτουσ  είναι  2000  χρθ-
ματικζσ  μονάδεσ,  να  βρείτε  τθν  ΡΚ. Μον. 5 

 

 β. Να  υπολογίςετε  τθ  μεταβολι  των  εςόδων  των  παραγωγϊν  μετά  τθν  
επιβολι  τθσ  κατϊτατθσ  τιμισ. Μον. 5 

 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
Ελένη  Φιρλέμη  

Τιμι  
(P) 

Ρροςφερόμενθ 
Ροςότθτα  (QS) 

5 65 

10 Χ 



Α.Ο.Θ. 

  71 

 
   Διαγώνισμα  3ο                        . 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 
Α1 Ροιεσ  από  τισ  παρακάτω  προτάςεισ  είναι  ςωςτζσ; Μον. 15 

i. Το  αυτοκίνθτο  μιασ  εταιρίασ  είναι  κεφαλαιουχικό  αγακό. 
ii. Η  μείωςθ  τθσ  τιμισ  ενόσ  αγακοφ  με  ανελαςτικι  ηιτθςθ  κα  προκαλζ-

ςει  και  μείωςθ  τθσ  ςυνολικισ  δαπάνθσ  των  καταναλωτϊν  για  το  αγα-
κό  αυτό. 

iii. Το  μζςο  προϊόν  ωσ  μζςοσ  όροσ  επθρεάηεται  και  από  τισ  προθγοφμε-
νεσ  μονάδεσ  του  μεταβλθτοφ  ςυντελεςτι  (εργαςίασ)  και  του  προϊό-
ντοσ,  ενϊ  το  οριακό  προϊόν  μόνον  από  τθν  τελευταία  μεταβολι  του  
μεταβλθτοφ  ςυντελεςτι  και  του  προϊόντοσ. 

iv. Η  αφξθςθ  τθσ  τιμισ  των  παραγωγικϊν  ςυντελεςτϊν  που  χρθςιμο-
ποιοφνται  ςτθν  παραγωγι  ενόσ  αγακοφ,  κα  προκαλζςει  μείωςθ  τθσ  
προςφοράσ  για  το  αγακό  αυτό. 

v. Η  κατϊτατθ  τιμι  που  επιβάλλει  το  κράτοσ  με  ςκοπό  τθν  προςταςία  
του  παραγωγοφ  είναι  πάντοτε  μεγαλφτερθ  από  τθν  τιμι  ιςορροπίασ. 

 
Στα  κζματα  Α2  και  Α3  να  επιλζξετε  τθ  ςωςτι  απάντθςθ. 

 

Α2 Η  προςφορά  κεωρείται  ελαςτικι,  όταν: Μον. 5 
i. μια  αφξθςθ  τθσ  τιμισ  κατά  25%  επιφζρει  αφξθςθ  τθσ  προςφερόμενθσ  

ποςότθτασ  περιςςότερο  από  25%. 
ii. μια  αφξθςθ  τθσ  τιμισ  κατά  30%  επιφζρει  αφξθςθ  τθσ  προςφερόμενθσ  

ποςότθτασ  λιγότερο  από  30%. 
iii. μια  αφξθςθ  τθσ  τιμισ  κατά  40%  επιφζρει  αφξθςθ  τθσ  προςφερόμενθσ  

ποςότθτασ  κατά  40%. 
iv. μια  αφξθςθ  τθσ  τιμισ  κατά  15%  επιφζρει  αφξθςθ  τθσ  προςφερόμενθσ  

ποςότθτασ  κατά  10%. 
 
Α3 Τα  αγακά  Χ  και  Ψ  είναι  υποκατάςτατα. 
 Μια  αφξθςθ  τθσ  τιμισ  του  αγακοφ  Ψ  (ceterisparibus)  με  ςτακερι  τθν  

προςφορά  του  αγακοφ  Χ  κα  προκαλζςει  ςτθν  αγορά  του  αγακοφ  Χ: Μον. 5 

i. αφξθςθ  τθσ  τιμισ  ιςορροπίασ  και  μείωςθ  τθσ  ποςότθτασ  ιςορροπίασ. 
ii. μειϊςθ  τθσ  τιμισ  ιςορροπίασ  και  αφξθςθ  τθσ  ποςότθτασ  ιςορροπίασ. 
iii. αφξθςθ  και  τθσ  τιμισ  και  τθσ  ποςότθτασ  ιςορροπίασ. 
iv. μείωςθ  και  τθσ  τιμισ  και  τθσ  ποςότθτασ  ιςορροπίασ. 

 
 
Θέμα  B (25 Μονάδεσ) 
 

Από  τουσ  προςδιοριςτικοφσ  παράγοντεσ  ηιτθςθσ,  να  αναλφςετε  τισ  τιμζσ  των  
άλλων  αγακϊν.  (Απαιτοφνται  διαγράμματα). Μον. 25 
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Θέμα  Γ (25 Μονάδεσ) 
 

Δίνεται  ο  παρακάτω  πίνακασ. 

Συνδυασμοί 
Αγαθό 
Χ 

Αγαθό 
Ψ 

Α 100 ; 

Β 90 ; 

Γ ; 10 

Γ 40 15 

Δ ; ; 

Επίςθσ  ιςχφουν: 
 

- Στο  ςυνδυαςμό  ΑΒ  για  να  παραχκεί  μια  μονάδα  του  αγακοφ  Χ  κυςιάηονται  
1/2  μονάδεσ  του  αγακοφ  Ψ. 

 

- Στο  ςυνδυαςμό  ΒΓ  για  να  παραχκεί  μια  μονάδα  του  αγακοφ  Ψ  κυςιάηονται  
4  μονάδεσ  του  αγακοφ  X. 

 

- Στο  ςυνδυαςμό  ΓΓ  για  να  παραχκοφν  3  μονάδεσ  του  αγακοφ  Ψ  κυςιάηο-
νται  18  μονάδεσ  του  αγακοφ  Χ. 

 

- Στο  ςυνδυαςμό  ΓΔ  για  να  παραχκοφν  16  μονάδεσ  του  αγακοφ  Χ  κυςιάηο-
νται  2  μονάδεσ  του  αγακοφ  Ψ. 

 

Γ1 Συμπλθρϊςτε  τα  κενά. Μον. 10 
 

Γ2 Ρόςεσ  μονάδεσ  του  αγακοφ  Ψ  κυςιάηονται  για  να  παραχκοφν  οι  τελευ-
ταίεσ  25  μονάδεσ  του  αγακοφ  Χ. Μον. 5 

 

Γ3 Ρόςεσ  μονάδεσ  του  αγακοφ  Χ  κυςιάηονται  για  να  παραχκοφν  οι  πρϊτεσ  
17  μονάδεσ  του  αγακοφ  Ψ. Μον. 5 

 

Γ4 α. Σε  ποιεσ  υποκζςεισ  ςτθρίηεται  θ  καμπφλθ  παραγωγικϊν  δυνατοτιτων; Μον. 3 
 

 β. Τι  δείχνει  θ  καμπφλθ  παραγωγικϊν  δυνατοτιτων; Μον. 2 

 
 
Θέμα  Δ (25 Μονάδεσ) 
 

Σε  ζνα  ςθμείο  τθσ  αγοραίασ  καμπφλθσ  ηιτθςθσ  θ  τιμι  είναι  50  χρθματικζσ  
μονάδεσ  και  θ  ηθτοφμενθ  ποςότθτα  100  μονάδεσ  ενϊ  θ  ελαςτικότθτα  ηιτθςθσ  
ωσ  προσ  τθν  τιμι  ιςοφται  με  −5.  Η  αγοραία  προςφορά  δίνεται  από  τον  πα-
ρακάτω  πίνακα: 

Τιμι  
(P) 

Ρροςφερόμενθ 
Ροςότθτα  (QS) 

40 440 

50 460 

60 480 
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Δ1 Να  προςδιορίςετε  τισ  γραμμικζσ  ςυναρτιςεισ  ηιτθςθσ  και  προςφοράσ  κα-
κϊσ  και  το  ςθμείο  ιςορροπίασ. Μον. 10 

 

Δ2 Το  κράτοσ  επιβάλλει  ανϊτατθ  τιμι  ΡΑ  με  αποτζλεςμα  όλθ  θ  προςφερό-
μενθ  ποςότθτα  μετά  τθν  επιβολι  τθσ  ανϊτατθσ  τιμισ,  να  αγοράηεται  από  
τουσ  καταναλωτζσ  ςτθν  τιμι  των  22  χρθματικϊν  μονάδων. 

 

 α. Να  υπολογίςετε  τθν  ανϊτατθ  τιμι. Μον. 5 
 

 β. Να  αιτιολογιςετε  αν  δθμιουργείται  ζλλειμμα  ι  πλεόναςμα  και  να  
υπολογίςετε  το  μζγεκόσ  τουσ. Μον. 5 

 

Δ3 Ζςτω  ότι  οι  καταναλωτζσ  προβλζπουν  μείωςθ  τθσ  τιμισ  του  αγακοφ  ςτο  
μζλλον,  με  αποτζλεςμα  τθ  μεταβολι  τθσ  ηιτθςθσ  κατά  20%. 

 Να  υπολογίςετε  το  φψοσ  του  καπζλου  για  τθν  ίδια  ανϊτατθ  τιμι. Μον. 5 

 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
Ελένη  Φιρλέμη  
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   Διαγώνισμα  4ο                        . 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 
Α1 Ροιεσ  από  τισ  παρακάτω  προτάςεισ  είναι  ςωςτζσ; Μον. 15 

i. Το  ψυγείο  ενόσ  ηαχαροπλαςτείου  είναι  αγακό  υλικό,  διαρκζσ  και  κατα-
ναλωτικό. 

ii. Η  ηιτθςθ  ενόσ  αγακοφ  μεταβάλλεται  προσ  τθν  ίδια  κατεφκυνςθ  με  τθ  
μεταβολι  τθσ  τιμισ  του  υποκατάςτατου. 

iii. Στθ  βραχυχρόνια  περίοδο  παραγωγισ,  όταν  θ  παραγωγι  είναι  μθδζν  
τότε  το  ςυνολικό  κόςτοσ  είναι  πάντοτε  ίςο  με  το  μεταβλθτό  κόςτοσ. 

iv. Ταυτόχρονθ  μείωςθ  τθσ  ηιτθςθσ  και  μείωςθ  τθσ  προςφοράσ  είναι  δυ-
νατόν  να  μθν  μεταβάλλει  τθν  ποςότθτα  ιςορροπίασ. 

v. Η  μεταβολι  ςτθν  ηιτθςθ  αναφζρεται  ςτθ  μετατόπιςθ  ολόκλθρθσ  τθσ  
καμπφλθσ  ηιτθςθσ  και  ςυμβαίνει,  όταν  παραμζνει  ςτακερι  θ  τιμι  του  
αγακοφ  και  μεταβάλλεται  κάποιοσ  άλλοσ  προςδιοριςτικόσ  παράγοντασ  
τθσ  ηιτθςθσ. 

 
Στα  κζματα  Α2  και  Α3  να  επιλζξετε  τθ  ςωςτι  απάντθςθ. 

 

Α2 Το  κόςτοσ  ευκαιρίασ  του  αγακοφ  Χ  ςε  όρουσ  Υ  είναι  7. 
 Αυτό  ςθμαίνει  ότι: Μον. 5 

i. για  να  παραχκεί  μία  μονάδα  από  το  αγακό  Χ,  κυςιάηονται  7  μονάδεσ  
από  το  αγακό  Υ. 

ii. για  να  παραχκεί  μία  μονάδα  από  το  αγακό  Υ,  κυςιάηονται  7  μονάδεσ  
από  το  αγακό  Χ. 

iii. μια  αφξθςθ  τθσ  παραγωγισ  του  αγακοφ  Χ  κατά  1%  κα  ζχει  ωσ  απο-
τζλεςμα  τθ  μείωςθ  τθσ  παραγωγισ  του  αγακοφ  Υ  κατά  7%. 

iv. μια  αφξθςθ  τθσ  παραγωγισ  του  αγακοφ  Υ  κατά  1%  κα  ζχει  ωσ  απο-
τζλεςμα  τθ  μείωςθ  τθσ  παραγωγισ  του  αγακοφ  Χ  κατά  7%. 

 
Α3 Τι  από  τα  παρακάτω  δεν  μεταβάλλει  τθν  προςφορά  ενόσ  αγακοφ; Μον. 5 

i. θ  αφξθςθ  τθσ  τιμισ  των  παραγωγικϊν  ςυντελεςτϊν. 
ii. θ  βελτίωςθ  τθσ  τεχνολογίασ. 
iii. θ  αφξθςθ  τθσ  τιμισ  του  αγακοφ. 
iv. θ  αφξθςθ  του  αρικμοφ  των  επιχειριςεων. 

 
 
Θέμα  B (25 Μονάδεσ) 
 

Να  αναλφςετε  τισ  κατθγορίεσ  των  οικονομικϊν  αγακϊν. Μον. 25 
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Θέμα  Γ (25 Μονάδεσ) 
 

Δίνεται  ο  πίνακασ  για  μία  επιχείρθςθ. 
 

Q TC VC 

0 40  

10  60 

20 140  

30 160  

40  160 

50  240 
 

Γ1 Να  ςυμπλθρϊςετε  τα  κενά  του  πίνακα. Μον. 5 
 

Γ2 Να  καταςκευάςετε  τον  πίνακα  προςφοράσ  τθσ  επιχείρθςθσ,  κακϊσ  και  
τον  πίνακα  αγοραίασ  προςφοράσ,  αν  υπάρχουν  10  όμοιεσ  επιχειριςεισ  
που  προςφζρουν  το  προϊόν. Μον. 10 

 

Γ3 Αν  θ  αγοραία  ςυνάρτθςθ  ηιτθςθσ  δίνεται  από  τθ  ςχζςθ  QD = 600 − 25P  
να  βρείτε  τθν  τιμι  και  ποςότθτα  ιςορροπίασ. Μον. 5 

 

Γ4 Ζςτω  χειροτερεφει  θ  τεχνολογία  και  μεταβάλλεται  θ  προςφορά  80%. 
 Να  βρεκεί  θ  νζα  αγοραία  ςυνάρτθςθ  προςφοράσ. Μον. 5 

 
 
Θέμα  Δ (25 Μονάδεσ) 
 

Στθν  τιμι  των  10  χρθματικϊν  μονάδων  οι  καταναλωτζσ  ηθτοφν  από  ζνα  αγακό  
Κ  μια  ποςότθτα  Qa  και  θ  ελαςτικότθτα  ηιτθςθσ  ωσ  προσ  τθν  τιμι  είναι  −0,5.  
Στθ  ςυνζχεια  θ  τιμι  αυξάνεται  ςε  PB  και  οι  καταναλωτζσ  ηθτοφν  20  μονάδεσ  
προιόντοσ,  ενϊ  θ  ελαςτικότθτα  ηιτθςθσ  ωσ  προσ  τθν  τιμι,  ςτθ  νζα  τιμι  είναι  
−2. 
 

Δ1 Να  βρεκοφν  τόςο  θ  αρχικι  ηθτοφμενθ  ποςότθτα  όςο  και  θ  νζα  τιμι. Μον. 10 
 

Στθ  νζα  τιμι  θ  ειςοδθματικι  ελαςτικότθτα  είναι  ίςθ  με  −5  και  το  ειςόδθμα  
μεταβάλλεται  ζτςι  ϊςτε  θ  τελικι  ςυνολικι  δαπάνθ  να  είναι  ίςθ  με  600  χρθ-
ματικζσ  μονάδεσ. 
 

Δ2 Να  βρείτε  τθν  ποςοςτιαία  μεταβολι  του  ειςοδιματοσ. Μον. 10 
 

Δ3 Σε  ποια  τιμι  μεγιςτοποιείται  θ  ςυνολικι  δαπάνθ  των  καταναλωτϊν  πριν  
τθ  μεταβολι  του  ειςοδιματοσ.  (ζςτω  γραμμικι  καμπφλθ  ηιτθςθσ) Μον. 5 

 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
Ελένη  Φιρλέμη  
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   Διαγώνισμα  5ο                        . 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 

Στα  κζματα  Α1  −  Α5  να  επιλζξετε  τθ  ςωςτι  απάντθςθ. 
 

Α1 Το  αγακό  Κ  είναι  υποκατάςτατο  του  αγακοφ  Λ.  Η  ελαςτικότθτα  ηιτθςθσ  
ωσ  προσ  τθν  τιμι  για  το  αγακό  Κ  είναι  −0,9  ενϊ  για  το  αγακό  Λ  είναι  
−1,5.  Αν  αυξθκεί  θ  τιμι  του  αγακοφ  Κ,  τότε: Μον. 5 
i. κα  μειωκεί  θ  ςυνολικι  δαπάνθ  των  καταναλωτϊν  για  το  αγακό  Κ  και  

κα  αυξθκεί  θ  ςυνολικι  δαπάνθ  των  καταναλωτϊν  για  το  αγακό  Λ. 
ii. κα  αυξθκεί  θ  ςυνολικι  δαπάνθ  των  καταναλωτϊν  για  το  αγακό  Κ  και  

κα  μειωκεί  θ  ςυνολικι  δαπάνθ  των  καταναλωτϊν  για  το  αγακό  Λ. 
iii. κα  αυξθκεί  θ  ςυνολικι  δαπάνθ  των  καταναλωτϊν  και  για  τα  δφο  

αγακά. 
iv. κα  μειωκεί  θ  ςυνολικι  δαπάνθ  των  καταναλωτϊν  και  για  τα  δφο  αγα-

κά. 
 
Α2 Για  ζνα  αγακό  θ  ελαςτικότθτα  ηιτθςθσ  είναι  −1,5  και  θ  ελαςτικότθτα  

προςφοράσ  1,  όταν  βριςκόμαςτε  ςτο  ςθμείο  ιςορροπίασ  (τιμι  260 €,  πο-
ςότθτα  520  τόνοι).  Αν  επιβλθκεί  από  το  κράτοσ  κατϊτατθ  τιμι  300 €,  θ  
κρατικι  επιβάρυνςθ  από  τθν  αγορά  του  πλεονάςματοσ  κα  είναι: Μον. 5 
i. 6.000 € 
ii. 60.000 € 
iii. 200 € 
iv. 2.000 € 

 
Α3 Ο  καταναλωτισ  Α  δαπανά  ςτακερά  κάκε  μινα  1.200  ευρϊ  ςε  αμόλυβδθ  

βενηίνθ  για  το  αυτοκίνθτό  του.  Η  ςυνάρτθςθ  ηιτθςθσ  του  καταναλωτι  Α  
είναι  θ: Μον. 5 
i. QD = 1200/Ρ 
ii. QD = 1200 − 10P 
iii. QD = 1200Ρ 
iv. P = 1200 

 
Α4 Δίνονται  οι  παρακάτω  ςυνδυαςμοί  παραγωγικϊν  δυνατοτιτων  μιασ  οικο-

νομίασ  που  απαςχολεί  πλιρωσ  και  αποδοτικά  όλουσ  τουσ  παραγωγικοφσ  
ςυντελεςτζσ  και  με  δεδομζνθ  τεχνολογία  παράγει  μόνο  δφο  αγακά  Χ  και  
Ψ: 

Ραραγωγικοί 
Συνδυαςμοί 

Ραραγόμενεσ 
Ροςότθτεσ  Αγακοφ  Χ 

Ραραγόμενεσ 
Ροςότθτεσ  Αγακοφ  Ψ 

Α 150 ; 

Β 180 0 
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 Με  δεδομζνο  ότι  ςτο  παραπάνω  διάςτθμα  κυςιάηονται  πενταπλάςιεσ  μο-
νάδεσ  του  αγακοφ  Ψ  από  όςεσ  παράγονται  από  το  αγακό  Χ,  για  να  
παραχκοφν  οι  πρϊτεσ  20  μονάδεσ  του  αγακοφ  Ψ,  πόςεσ  μονάδεσ  κυςιά-
ηονται  από  το  αγακό  Χ;  Μον. 5 
i. 80  μονάδεσ. 
ii. 20  μονάδεσ. 
iii. 4  μονάδεσ. 
iv. 172  μονάδεσ. 

 
Α5 Στθν  αγορά  του  χοιρινοφ  κρζατοσ  διαπιςτϊκθκε  ότι  μειϊκθκαν  οι  τιμζσ  

(αμοιβζσ)  των  παραγωγικϊν  ςυντελεςτϊν  (ceterisparibus)  που  χρθςιμο-
ποιοφνται  για  τθν  παραγωγι  του  χοιρινοφ  κρζατοσ. 

 Αυτό  είχε  ςαν  ςυνζπεια: Μον. 5 
i. τθν  αφξθςθ  τθσ  ηιτθςθσ  για  χοιρινό  κρζασ  και  τθ  μείωςθ  τθσ  ηιτθςθσ  

για  μοςχαρίςιο  κρζασ. 
ii. τθ  μείωςθ  τθσ  ηιτθςθσ  για  χοιρινό  κρζασ  και  τθν  αφξθςθ  τθσ  ηιτθςθσ  

για  μοςχαρίςιο  κρζασ. 
iii. τθν  αφξθςθ  τθσ  προςφοράσ  για  χοιρινό  κρζασ  και  τθ  μείωςθ  τθσ  ηιτθ-

ςθσ  για  μοςχαρίςιο  κρζασ. 
iv. τθ  μείωςθ  τθσ  προςφοράσ  για  χοιρινό  κρζασ  και  τθν  αφξθςθ  τθσ  

ηιτθςθσ  για  μοςχαρίςιο  κρζασ. 
 

 
 
Θέμα  B (25 Μονάδεσ) 
 

Να  δείξετε  διαγραμματικά  και  να  εξθγιςετε  τι  κα  ςυμβεί  ςτθν  τελικι  προςφε-
ρόμενθ  ποςότθτα  αν  μειωκεί  θ  τιμι  του  αγακοφ  και  ταυτόχρονα  μειωκοφν  οι  
τιμζσ  (αμοιβζσ)  των  παραγωγικϊν  ςυντελεςτϊν. Μον. 25 

 
 
 
Θέμα  Γ (25 Μονάδεσ) 
 

Δίνεται  θ  ςυνάρτθςθ  προςφοράσ  QS1 = −130 + 2P  για  τθν  επιχείρθςθ  Α  θ  
οποία  χρθςιμοποιεί  εργαςία  και  πρϊτεσ  φλεσ  ωσ  μεταβλθτοφσ  παραγωγικοφσ  
ςυντελεςτζσ.  Στθν  τιμι  P = 80  θ  επιχείρθςθ  είναι  ςε  κζςθ  να  προςφζρει  χρθ-
ςιμοποιϊντασ  3  εργάτεσ.  Το  οριακό  προϊόν  του  3

ου
  εργάτθ  είναι  16  ενϊ  το  

μεταβλθτό  κόςτοσ  ςτουσ  2  εργάτεσ  είναι  2020. 
 

Γ1 Να  υπολογίςετε  τθν  αμοιβι  εργαςίασ  και  το  κόςτοσ  τθσ  πρϊτθσ  φλθσ  
ανά  μονάδα  προϊόντοσ. Μον. 10 

 

Γ2 Αν  θ  θ  ςυνάρτθςθ  προςφοράσ  για  τθν  επιχείρθςθ  Β  δίνεται  από  τθ  
ςχζςθ  QS1 = −170 + 8P,  να  υπολογίςετε  τθν  αγοραία  ςυνάρτθςθ  προςφο-
ράσ Μον. 5 
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Γ3 Η  ιςορροπία  ςτθν  αγορά  (που  υποκζτουμε  ότι  δεν  περιλαμβάνει  άλλεσ  
επιχειριςεισ  από  τισ  Α  και  Β)  δίνεται  ςε  τιμι  P = 40.  Αντίςτοιχα  προ-
κφπτει  ζλλειμμα  100  μονάδων  ςτθν  τιμι  P = 35.  Να  προςδιορίςετε  τθν  
αγοραία  γραμμικι  ςυνάρτθςθ  ηιτθςθσ Μον. 10 

 
 
 
Θέμα  Δ (25 Μονάδεσ) 
 

Στο  ςθμείο  τθσ  αγοραίασ  γραμμικισ  καμπφλθσ  ηιτθςθσ  όπου  θ  ελαςτικότθτα  
ηιτθςθσ  ωσ  προσ  τθν  τιμι  είναι  ίςθ  με  −1,  θ  τιμι  (P)  είναι  ίςθ  με  10  
χρθματικζσ  μονάδεσ  ενϊ  θ  ποςότθτα  (QD)  ιςοφται  με  50  μονάδεσ  προιόντοσ.  
Η  αγοραία  προςφορά  προςδιορίηεται  από  τθ  ςυνάρτθςθ  QS1 = −20 + 5P. 
Στθ  ςυνζχεια  λόγω  αφξθςθσ  τθσ  τιμισ  των  παραγωγικϊν  ςυντελεςτϊν  δθ-
μιουργείται  ςτθν  αρχικι  τιμι  ιςορροπίασ  ζλλειμμα  20  μονάδων,  ενϊ  θ  ελα-
ςτικότθτα  προςφοράσ  από  τθν  αρχικι  προσ  τθ  νζα  τιμι  ιςορροπίασ  είναι  ίςθ  
με  3. 
 

Δ1 Να  υπολογίςετε  το  αρχικό  ςθμείο  ιςορροπίασ. Μον. 5 
 

Δ2 α. Να  προςδιορίςετε  τθ  νζα  αγοραία  γραμμικι  ςυνάρτθςθ  προςφοράσ. Μον. 8 
 

 β. Να  βρείτε  τθν  ποςοςτιαία  μεταβολι  τθσ  προςφοράσ  ςτθν  αρχικι  τιμι  
ιςορροπίασ  που  προιλκε  από  τθν  αφξθςθ  τθσ  τιμισ  των  παραγωγικϊν  
ςυντελεςτϊν. Μον. 5 

 

Δ3 Τελικά  θ  αφξθςθ  τθσ  τιμισ  των  παραγωγικϊν  ςυντελεςτϊν  ωφζλθςε  ι  
ηθμίωςε  τουσ  παραγωγοφσ  και  πόςο; 

 Αιτιολογιςτε  με  βάςθ  τθν  ελαςτικότθτα  ηιτθςθσ  ωσ  προσ  τθν  τιμι. Μον. 7 

 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
Ελένη  Φιρλέμη 
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   Διαγώνισμα  1ο                        . 
  Γενικής  Παιδείας 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 

Στα  κζματα  Α1 – Α5  να  επιλζξετε  τθ  ςωςτι  απάντθςθ. 
 

Α1 Ο  άνκρωποσ  ανικει  ςτθν  τάξθ  των: Μον. 5 
 

 i. Θθλαςτικϊν.   iii. Σπονδυλωτϊν. 
 ii. Ρρωτευόντων.   iv. Χορδωτϊν. 
 
Α2 Στθν  κατθγορία  των  κατευναςτικϊν  ουςιϊν  ανικει/ουν: Μον. 5 
 

 i. θ  μεκαδόνθ.   iii. οι  ενδορφίνεσ. 
 ii. θ  νικοτίνθ.   iv. τα  βαρβιτουρικά. 
 
Α3 Στον  οργανιςμό  ενόσ  αςκενοφσ  ανιχνεφκθκε  μεγάλθ  ποςότθτα  ιντερφερο-

νϊν.  Το  άτομο  αυτό  είναι  πικανό  να  πάςχει  από: Μον. 5 
 

 i. κρυολόγθμα.   iii. γονόρροια. 
 ii. ελονοςία.   iv. ρευματοειδι  αρκρίτιδα. 
 
Α4 Ροια  από  τισ  παρακάτω  διαδικαςίεσ  οδθγεί  ςτθν  παραγωγι  αμμωνίασ; Μον. 5 
 

 i. Η  βιολογικι  αηωτοδζςμευςθ. iii. Η  αποικοδόμθςθ. 
 ii. Η  απονιτροποιιςθ.  iv. Η  νιτροποίθςθ. 
 
Α5 Ο  καρκίνοσ  του  δζρματοσ  προκαλείται  από: Μον. 5 
 

 i. τθν  υπζρυκρθ  ακτινοβολία. iii. το  νιτρικό  υπεροξυακετφλιο. 
 ii. τθν  υπεριϊδθ  ακτινοβολία. iv. το  μονοξείδιο  του  άνκρακα. 
 
 
 

Θέμα  B (25  Μονάδεσ) 
 

B1 Να  αντιςτοιχιςετε  κάκε  είδοσ  τθσ  ςτιλθσ  I  με  ζνα  από  τα  χαρακτθριςτι-
κά  που  αναφζρονται  ςτθ  ςτιλθ  II. Μον. 5 

 
ςτιλθ  I  ςτιλθ  II 

1. Αυςτραλοπίκθκοσ  i. Ζψθνε  το  κρζασ  που  ζτρωγε 
2. Homo  sapiens  sapiens  ii. Είχε  ςυμβολικι  ςκζψθ 
3. Homo  erectus  iii. Πρκια  ςτάςθ,  δίποδθ  βάδιςθ 
4. Homo  habilis  iv. Ήταν  φυτοφάγοσ 
5. Άνκρωποσ  του  Νεάντερταλ  v. Είχε  πλιρθ  ικανότθτα  ομιλίασ 

  vi. Χρθςιμοποιοφςε  πζτρινα  εργαλεία 
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B2 Να  γράψετε  οριςμοφσ  για  τισ  παρακάτω  ζννοιεσ: 
 

 Ι. οικοςφςτθμα. Μον. 3 
 

 ΙΙ. εκιςμόσ. Μον. 3 
 
B3 Δίνεται  το  παρακάτω  φυλογενετικό  δζντρο  που  περιλαμβάνει  6  είδθ  

οργανιςμϊν  (1 – 6)  που  ηουν  ςιμερα.  Οι  οργανιςμοί  Α,  Β,  Γ,  Γ  και  Δ  
αποτελοφν  προγονικζσ  μορφζσ  των  οργανιςμϊν. 

 
 
 Ι. Με  βάςθ  τα  δεδομζνα  του  φυλογενετικοφ  δζντρου  να  χαρακτθρίςετε  

τισ  παρακάτω  προτάςεισ  ωσ  ςωςτζσ  ι  λανκαςμζνεσ. Μον. 3 
 

α. Το  είδοσ  2  παρουςιάηει  περιςςότερεσ  ομοιότθτεσ  με  το  είδοσ  3  
παρά  με  το  είδοσ  1. 

 

β. Ο  πιο  πρόςφατοσ  κοινόσ  πρόγονοσ  των  ειδϊν  4  και  6  είναι  ο  Γ. 
 

γ. Τα  είδθ  1,2  και  3  ανικουν  ςτθν  ίδια  τάξθ. 
 

 II. Να  δικαιολογιςετε  τισ  απαντιςεισ  ςασ. Μον. 6 

 
B4 Ροιεσ  προχποκζςεισ  πρζπει  να  ικανοποιεί  μια  αςκζνεια  για  να  κεωρθκεί  

λοιμϊδθσ; Μον. 5 

 
 
 
Θέμα  Γ (25  Μονάδεσ) 
 

Τα  κρεπτικά  ςυςτατικά  που  είναι  απαραίτθτα  για  τθ  ςφνκεςθ  των  χθμικϊν  
ενϊςεων  των  οργανιςμϊν,  όπωσ  τα  νιτρικά  ιόντα  και  το  νερό,  κυκλοφοροφν  
με  τθ  βοικεια  των  βιογεωχθμικϊν  κφκλων. 
 

Γ1 Να  αναφζρετε  τισ  φυςικζσ  διαδικαςίεσ  με  τισ  οποίεσ  το  ζδαφοσ  εμπλου-
τίηεται  ςε  νιτρικά  ιόντα,  κακϊσ  και  τισ  διαδικαςίεσ  με  τισ  οποίεσ  τα  νι-
τρικά  ιόντα  απομακρφνονται  από  το  ζδαφοσ. Μον. 5 

 

Γ2 Να  εξθγιςετε  τον  ρόλο  των  αποικοδομθτϊν  ςτουσ  βιογεωχθμικοφσ  κφ-
κλουσ. Μον. 6 

 

1 2 3 4 5 6 

Α 

Β 

Γ 

Γ 

Δ 
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Γ3 Ζςτω  ότι  ζχουμε  ςυνκζςει  ζνα  ραδιενεργό  μόριο  νεροφ,  το  οποίο  μπο-
ροφμε  κάκε  ςτιγμι  να  εντοπίςουμε  που  βρίςκεται.  Αρχικά  αυτό  το  μόριο  
νεροφ  βρίςκεται  ςτθν  ατμόςφαιρα.  Να  περιγράψετε  όλεσ  τισ  πικανζσ  
πορείεσ  αυτοφ  του  μορίου  από  τθ  ςτιγμι  που  απομακρφνεται  από  τθν  
ατμόςφαιρα  μζχρι  να  επιςτρζψει  πάλι  ςε  αυτιν.  Μον. 6 

 

Γ4 Στθν  ατμόςφαιρα  μιασ  περιοχισ  εντοπίςτθκαν  μεγάλεσ  ποςότθτεσ  οξει-
δίων  του  αηϊτου.  Να  εξθγιςετε  με  ποιουσ  τρόπουσ  μποροφν  τα  οξείδια  
του  αηϊτου  να  βλάψουν  τον  άνκρωπο  ι  τα  οικοςυςτιματα  γενικότερα; Μον. 8 

 
 
 
Θέμα  Δ (25  Μονάδεσ) 
 
Ο  Γιϊργοσ  κατανάλωςε  μολυςμζνο  νερό  και  εκδιλωςε  ςυμπτϊματα  χολζρασ.  
Τρεισ  θμζρεσ  μετά  τθ  μόλυνςθ,  του  χορθγικθκε  το  αντιβιοτικό  αντιμυκίνθ.  Το  
αντιβιοτικό  αυτό  δρα  παρεμποδίηοντασ  τθ  ςωςτι  λειτουργία  των  μιτοχονδρίων  
(μεμβρανϊδθ  οργανίδια  των  κυττάρων). 
 

Δ1 Ροιο  πακογόνο  μικρόβιο  μόλυνε  τον  Γιϊργο;  Ροιο  άλλο  μικρόβιο  μεταδί-
δεται  με  μολυςμζνο  νερό  και  ποια  αςκζνεια  προκαλεί; Μον. 3 

 

Δ2 Να  περιγράψετε  τθ  δομι  του  μικροβίου  που  μόλυνε  τον  Γιϊργο. Μον. 6 
 

Δ3 Ροιο  από  τα  διαγράμματα  που  ακολουκοφν  (Α  ι  Β)  απεικονίηει  τθ  μετα-
βολι  τθσ  ςυγκζντρωςθσ  των  μικροβίων  ςτον  οργανιςμό  του  Γιϊργου,  με-
τά  τθν  χοριγθςθ  αντιβιοτικοφ;  Να  αιτιολογιςετε  τθν  απάντθςθ  ςασ. Μον. 6 

 
 

Ο  Νίκοσ  όταν  ιταν  νεογνό  5  μθνϊν,  που  κιλαηε  ακόμα,  μολφνκθκε  για  πρϊτθ  
φορά  από  ζνα  μικρόβιο,  αλλά  δεν  νόςθςε.  4  χρόνια  μετά,  το  παιδί  μολφνεται  
ξανά  από  το  ίδιο  μικρόβιο. 
 

Δ4 Να  εξθγιςετε  γιατί  ο  Νίκοσ,  ωσ  νεογνό,  δεν  εκδιλωςε  τα  ςυμπτϊματα  
τθσ  αςκζνειασ. Μον. 4 

 

Δ5 Να  εξθγιςετε  τι  είδουσ  ανοςοβιολογικι  απόκριςθ  λαμβάνει  χϊρα  ςτον  
οργανιςμό  του  τετράχρονου  πλζον  Νίκου.  Αυτιν  τθ  φορά  κα  εκδθλϊςει  
ι  όχι  τα  ςυμπτϊματα  τθσ  αςκζνειασ; Μον. 6 

 
ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

Έφη  Παπαγεωργίου 

 

 

Α Β 


