
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΤΑΞΗ :  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΪΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7  

 
ΘΕΜΑ Α : 

Α1. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω 
προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό  αν είναι σωστή ή Λάθος  αν είναι 
λανθασμένη: 
1.  Ένα πηγαίο πρόγραμμα με λογικά λάθη δεν μπορεί να μεταφραστεί σε 

αντικείμενο, και τελικά σε εκτελέσιμο πρόγραμμα 
2.  Η εντολή ΓΡΑΨΕ Θ[3, 2, 4, 5]  πραγματοποιεί προσπέλαση σε στοιχείο 

τετραδιάστατου πίνακα 
3.  Ο τελεστής mod  έχει προτεραιότητα σε σχέση με τον τελεστή +  
4.  Το αντικείμενο πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής 
5.  Στην δομή «Αρχή_Επανάληψης …. Μέχρις_ότου», ο βρόχος εκτελείται 

όσο η συνθήκη είναι αληθής 
6.  Όταν δυο αλγόριθμοι με τα ίδια δεδομένα εισόδου, στις ίδιες 

συνθήκες δίνουν ίδια αποτελέσματα και ο Α απαιτεί λιγότερους 
πόρους (χρόνο ή μνήμη) τότε λέμε ότι ο Β είναι λιγότερο αποδοτικός 
από τον Α 

7.  Στις Δυναμικές Δομές Δεδομένων έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε 
και να διαγράφουμε κόμβους κατά βούληση 

8.  Μια αριθμητική μεταβλητή με περιορισμένη εμβέλεια δεν μπορεί να 
πάρει μεγάλες τιμές 

Μονάδες 8 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Α2.  Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό  καθεμιάς από τις παρακάτω 
ερωτήσεις και δίπλα του το γράμμα  που αντιστοιχεί στη μοναδική σωστή 
απάντηση. 
1. Η χρήση της σειριακής μεθόδου αναζήτησης επιβάλλεται όταν ο  

πίνακας ... 
α) είναι δισδιάστατος γ) περιέχει χαρακτήρες 
β) είναι αταξινόμητος δ) είναι τετραγωνικός 

 
2. Σε μια Διαδικασία οι παράμετροι χρησιμοποιούνται… 

α) μόνο σαν είσοδος γ) είτε σαν είσοδος είτε σαν έξοδος 
β) μόνο σαν έξοδος δ) ούτε σαν είσοδος ούτε σαν έξοδος 
 

3. Αν x=2, το αποτέλεσμα της έκφρασης  30-20 div 6 mod 8-x^2 
α)  είναι 18 γ)  είναι -3 ε) είναι 23 
β)  είναι 1 δ)  είναι 27 στ) είναι 26 
 

4. Η ταξινόμηση με επιλογή και η ταξινόμηση ευθείας ανταλλαγής έχουν 
πολυπλοκότητα… 
α) O(log n) γ) O(n2) 
β) O(n) δ) O(n3) 

 
5. Στη δυναμική δομή που λέγεται …… κάθε κόμβος έχει μόνο έναν επόμενο 

α) πίνακας  γ) γράφος 
β) δένδρο δ) λίστα 

 
6. Όλες οι Δομές Δεδομένων μπορούν να θεωρηθούν ως ειδικές περιπτώ-

σεις … 
α) στοίβας γ) γράφου 
β) δένδρου δ) λίστας 

 
7. Στη ΓΛΩΣΣΑ ισχύει η ……  εμβέλεια των μεταβλητών και των σταθερών 

α) απεριόριστη γ) μερικώς περιορισμένη 
β) περιορισμένη δ) κανονική 

 
8. Κατά την κλήση ενός υποπρογράμματος, στη στοίβα χρόνου εκτέλεσης 

αποθηκεύεται μια διεύθυνση που λέγεται διεύθυνση …… 
α) επιστροφής γ) απώθησης 
β) αποστολής δ) εκτέλεσης 

 
Μονάδες 8 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Α3. Να απαντήσετε στην κόλλα σας τα ακόλουθα ερωτήματα θεωρίας: 
1.  α)  Πώς ονομάζονται οι δομές δεδομένων δευτερεύουσας μνήμης; 

β)  Πώς ονομάζονται τα στοιχεία/κόμβοι μιας τέτοιας δομής; 
Μονάδες 4 

2.  Να αναφέρετε επιγραμματικά τα πλεονεκτήματα του Δομημένου Προ-
γραμματισμού. 

Μονάδες 3 
 
 
 

Α4.  Δίνονται οι αλγόριθμοι Algo1 και Algo2 οι οποίοι γράφτηκαν για να 
διαβάζουν τους βαθμούς των 30 μαθητών ενός τμήματος και να 
υπολογίζουν και εμφανίζουν το μεγαλύτερο βαθμό του τμήματος. Ποιος από 
τους δύο αλγορίθμους είναι αποδοτικότερος και γιατί ;  
Αλγόριθµος Algo1   max ← 0   Για i από 1 µέχρι 30     ∆ιάβασε B     Αν B > max τότε       max ← B     Τέλος_αν   Τέλος_επανάληψης   Εµφάνισε max Τέλος Algo1  

Αλγόριθµος Algo2   max ← 0   Για i από 1 µέχρι 30     ∆ιάβασε B[i]     Αν B[i] > max τότε       max ← B[i]     Τέλος_αν   Τέλος_επανάληψης   Εµφάνισε max Τέλος Algo2  

Μονάδες 2 
 
 
Α5.  Παρακάτω δίνονται αριθμημένες τρεις  λογικές εκφράσεις  για να ελέγχουν 

αν οι τιμές δύο μεταβλητών Α, Β είναι η μία άρτια και η άλλη περιττή 
(θεωρούμε τις τιμές των Α και Β θετικές και ακέραιες). Σε κάθε λογική 
έκφραση υπάρχει ένα κενό (που δηλώνεται με τρεις τελείες) απ’ όπου λείπει 
ένας τελεστής.  

1. (A mod 2 = 0 και B mod 2 = 1) … (A mod 2 = 1 και B mod 2 = 0) 
2. A mod 2  …  B mod 2 
3. A mod 2  …  B mod 2 = 1 

Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό  κάθε λογικής έκφρασης και δίπλα 
τον τελεστή  (λογικό, συγκριτικό ή αριθμητικό) που τη συμπληρώνει σωστά.. 

Μονάδες 6 
 

(Μονάδες 2)  
(Μονάδες 2)  



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
Α6.  Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ, που γράφτηκε για να 

υπολογίζει και να εμφανίζει το γινόμενο πενήντα (50) αριθμών που δίνονται 
από το χρήστη, διασφαλίζοντας ότι είναι θετικά πολλαπλάσια του 3. Ωστόσο, 
υπάρχουν τέσσερα (4) λάθη  σε ισάριθμες γραμμές του.  

1  Γ � 0 
2  ΓΙΑ  Κ  ΑΠΟ 1 ΩΣ  50 
3 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
4     ∆ΙΑΒΑΣΕ Χ 
5 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (Χ>0) Ή  (Χ MOD 3 = 0) 
6 Γ � Γ*Χ 
7  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
8  ΓΡΑΨΕ Χ 

 
i)  Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό κάθε γραμμής στην οποία 

εντοπίζετε λάθος, και να χαρακτηρίσετε το λάθος ως συντακτικό  ή λογικό.  
Μονάδες 6 

ii)  Να ξαναγράψετε διορθωμένες τις γραμμές που έχουν λάθος, ώστε το 
συγκεκριμένο τμήμα προγράμματος να λειτουργεί σωστά και να εμφανίζει 
το σωστό αποτέλεσμα. 

Μονάδες 4 
 

 
 
ΘΕΜΑ Β : 

Β1.  Στο παρακάτω σχήμα δίνεται ο πίνακας Α εκατό θέσεων, που περιέχει τα 
ονοματεπώνυμα 50 μαθητών ως εξής: σε κάθε μονή θέση του πίνακα (1, 3, 5 
... κλπ) υπάρχει το μικρό όνομα ενός μαθητή, ενώ αμέσως δεξιά του 
υπάρχει το επώνυμό του. Έτσι, για κάθε μαθητή, έχουμε πρώτο το μικρό του 
όνομα και δεύτερο το επώνυμό του, όπως φαίνεται στο σχήμα. 

  
Να γράψετε τμήμα αλγορίθμου  που θα αναδιατάξει τα στοιχεία του πίνακα, 
έτσι ώστε για κάθε μαθητή, να έχουμε πλέον πρώτο το επώνυμο και 
δεύτερο το μικρό του όνομα. 

Μονάδες 4 
 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Β2.  α)  Δίνεται η Συνάρτηση ΠΟΛ  που δέχεται δύο 
ακέραιους Α και Β και υπολογίζει και επιστρέ-
φει το γινόμενό τους, εκτελώντας τον 
αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού αλά Ρω-
σικά. Ανάμεσά στις εντολές της, υπάρχουν 
τέσσερα (4) κενά  που δηλώνονται με τελείες 
και αριθμούνται το καθένα με έναν αριθμό 
από το 1 ως το 4. Να γράψετε στην κόλλα σας 
τον αριθμό  κάθε κενού και, δίπλα του, τον 
αριθμό, τη μεταβλητή ή την έκφραση που 
πρέπει να συμπληρωθεί στο κενό.  

Μονάδες 4 
β)  Δίνεται επίσης ένα τμήμα του 
Κύριου Προγράμματος που χρησιμο-
ποιεί (καλεί) τη Συνάρτηση ΠΟΛ.  

i. Τι πρέπει να συμβεί για να 
έχουμε τη χειρότερη περίπτω-
ση αυτού του αλγορίθμου;  

(Μονάδες 1)  
i i. Πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή ΓΡΑΨΕ ΠΟΛ(Α_Τ(Χ), 10) στη 

χειρότερη περίπτωση;  
(Μονάδες 1)  

i i i. Πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή  Χ �  Χ – 2  στη χειρότερη 
περίπτωση;  

(Μονάδες 1)  
iv. Πόσα στοιχεία θα έχει η στοίβα χρόνου εκτέλεσης όποτε εκτελείται η 

εντολή Χ �  Χ – 2  ;  
(Μονάδες 1)  

v. Πόσα στοιχεία θα έχει η στοίβα χρόνου εκτέλεσης όποτε εκτελείται η 
εντολή  ΓΡΑΨΕ 'Συνεχίζουµε;'  

(Μονάδες 1)  
vi. Πόσα στοιχεία θα έχει η στοίβα χρόνου εκτέλεσης όποτε εκτελείται 

οποιαδήποτε εντολή μέσα στο σώμα της συνάρτησης ΠΟΛ;  
(Μονάδες 1)  

vii. Ποιες αριθμητικές τιμές θα εμφανιστούν στην οθόνη όταν εκτελεστεί 
αυτό το τμήμα προγράμματος στη χειρότερη περίπτωσή του; (δεν 
απαιτείται ο πίνακας τιμών)  

(Μονάδες 2)  
viii. Να ξαναγράψετε το παραπάνω τμήμα προγράμματος, αντικαθιστώ-

ντας όλες τις δομές επανάληψης με τη δομή ΟΣΟ… ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  
(Μονάδες 4)  

Μονάδες 12 
 
 

Χ <- 8 
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ   ΓΙΑ Υ ΑΠΟ 7 ΜΕΧΡΙ 2 ΜΕ_ΒΗΜΑ -2 
    Χ <- Χ - 2   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ   ΓΡΑΨΕ ΠΟΛ(Α_Τ(Χ), 10) 
  ΓΡΑΨΕ 'Συνεχίζουµε;'   ∆ΙΑΒΑΣΕ απαντ 
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ <0 Η απαντ='ΟΧΙ' 



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ Γ : 

Σε μια πόλη της Ελλάδας αποφασίστηκε όλα τα σχολεία της να κάνουν μια 
εκπαιδευτική εκδρομή για να επισκεφθούν το Ενυδρείο της περιοχής. Για το 
λόγο αυτό, συζήτησαν με το Ενυδρείο και πέτυχαν ειδικές ευνοϊκές χρεώσεις. Η 
χρέωση ανά σχολείο θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 
Γ1. Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 

α.  Θα περιέχει τμήμα δηλώσεων των μεταβλητών 
Μονάδες 2 

β.  Διαβάζει το πλήθος Ν  των σχολείων της πόλης, διασφαλίζοντας ότι θα 
είναι θετικός αριθμός 

Μονάδες 2 
γ.  Για καθένα από τα σχολεία να διαβάζει το όνομά του και το πλήθος των 

μαθητών του  που θα συμμετάσχουν στην εκδρομή. 
Μονάδες 3 

δ.  Να εμφανίζει για κάθε σχολείο το ποσό που πρέπει να πληρώσει. Ο 
υπολογισμός του ποσού θα γίνεται από κατάλληλο υποπρόγραμμα που 
θα καλείται για το σκοπό αυτό και περιγράφεται στο ερώτημα Γ2.  

Μονάδες 3 
ε.  Να υπολογίζει και να εμφανίζει το όνομα του σχολείου που πλήρωσε το 

μεγαλύτερο ποσό. (θεωρούμε ότι είναι μοναδικό) 
Μονάδες 4 

 
Γ2.   Να αναπτύξετε το υποπρόγραμμα που καλείται στο ερώτημα Γ1.δ το οποίο 

θα υπολογίζει τη χρέωση ενός σχολείου ανάλογα με το πλήθος των 
συμμετεχόντων μαθητών, όπως περιγράφεται από τον παραπάνω πίνακα. 

Μονάδες 6 
 
Σημείωση: Ο υπολογισμός της χρέωσης δεν  θα γίνει κλιμακωτά 

 



ΑΡΧΗ 7ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 7ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ Δ : 

Για τη διεξαγωγή μιας έρευνας που αφορά τα 10 μεγαλύτερα Σουπερμάρκετ της 
Ελλάδας,  η Στατιστική Υπηρεσία αντιστοίχισε σε κάθε Σουπερμάρκετ έναν 
διαφορετικό αριθμό από το 1 μέχρι το 10. Ζητήθηκε επίσης από ένα δείγμα 
χιλίων (1000) καταναλωτών να δηλώσουν, για μια περίοδο 20 εβδομάδων, τον 
αριθμό του Σουπερμάρκετ που επισκέφθηκαν την κάθε βδομάδα και πόσα 
χρήματα ξόδεψαν σε αυτό. Θεωρούμε ότι κάθε καταναλωτής επισκέπτεται ένα 
(και μόνο ένα) Σουπερμάρκετ στη διάρκεια κάθε βδομάδας, και μάλιστα, μία 
μόνο φορά. 
Τα παραπάνω στοιχεία έχουν καταχωρηθεί σε δύο πίνακες που θεωρούνται 
δεδομένοι. Ο πίνακας ΣΜ[1000, 20] περιέχει στη θέση [i, j] τον αριθμό του 
Σουπερμάρκετ που επισκέφθηκε ο i καταναλωτής την j εβδομάδα, ενώ ο πίνακας 
ΧΡ[1000, 20] περιέχει στην αντίστοιχη θέση τα χρήματα που ξόδεψε σε αυτή του 
την επίσκεψη. 
Να γράψετε αλγόριθμο που θα εμφανίζει: 
Δ1. το συνολικό ποσό που ξόδεψε κάθε καταναλωτής κατά τη διάρκεια της 

έρευνας. 
Μονάδες 4 

Δ2. το μέσο όρο των χρημάτων που ξοδεύτηκαν ανά επίσκεψη. 
Μονάδες 4 

Δ3. πόσοι καταναλωτές επισκέφθηκαν το 10ο  Σουπερμάρκετ κατά την τελευταία 
εβδομάδα της έρευνας. 

Μονάδες 4 
Δ4. τον αριθμό της εβδομάδας κατά την οποία το 10ο   σούπερ μάρκετ είχε τους 

λιγότερους επισκέπτες του, θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν εβδομάδες με τον 
ίδιο αριθμό επισκεπτών. 

Μονάδες 5 
Δ5. το ποσοστό των καταναλωτών που επέδειξαν «σταθερή προτίμηση». Λέμε ότι 

ένας καταναλωτής δείχνει «σταθερή προτίμηση» αν έχει κάνει όλες του τις 
επισκέψεις στο ίδιο Σουπερμάρκετ. 

Μονάδες 3 
 
  
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


