
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΑΞΗ :  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6  

 
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 υποπρόγραμμα μπορεί να καλεί ένα άλλο υποπρόγραμμα 
2.  Οι τυπικές παράμετροι ενός υποπρογράμματος γραμμένου σε ΓΛΩΣΣΑ 

είναι καθολικές μεταβλητές. 
3.  Κατά την κλήση ενός υποπρογράμματος, η πραγματική παράμετρος και 

η αντίστοιχη τυπική πρέπει υποχρεωτικά να είναι ίδιου τύπου. 
4.  Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο τοπικές μεταβλητές με το ίδιο 

όνομα σε δύο διαφορετικά υποπρογράμματα. 
5.  Μια συνάρτηση μπορεί να επιστρέφει περισσότερες από μία τιμές. 

Μονάδες 10 
 
 
Α2. Να απαντήσετε στην κόλλα σας τα ακόλουθα ερωτήματα θεωρίας: 

1.  Να αναφέρετε τις τρεις ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν τα 
υποπρογράμματα. 

Μονάδες 3 
2.  Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού και να 

αναπτύξετε ένα από αυτά. 
Μονάδες 6 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

3.  Να αναφέρετε τους τρεις κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι λίστες 
των παραμέτρων. 

Μονάδες 3 
4.  Τι ονομάζεται εμβέλεια  μιας μεταβλητής και ποιους τύπους εμβέλειας 

γνωρίζετε; 
Μονάδες 4 

 
 

Α3.  Δίνεται ένα πρόγραμμα με το υποπρόγραμμά του. Δίνονται επίσης οκτώ 
προτάσεις αριθμημένες από το 1 ως το 8. Κάποιες προτάσεις είναι σωστές 
ενώ κάποιες άλλες είναι λάθος. Να γράψετε στην κόλλα σας τους αριθμούς 
μόνο  των σωστών προτάσεων. 

 
1. Η Διαδικασία Πράξεις  χρησιμοποιεί τις 

παραμέτρους Α, Β, και Γ 
2. Οι πραγματικές παράμετροι είναι οι X 

και Υ 
3. Οι τυπικές παράμετροι είναι οι X και Υ 
4. Δίνοντας για είσοδο τις τιμές 4 και 3, 

ως έξοδο λαμβάνουμε τις τιμές 7 και 2 
5. Η Α είναι τοπική μεταβλητή που έχει 

ισχύ μόνο εντός των ορίων της Διαδικα-
σίας Πράξεις  

6. Οι Χ και Υ είναι καθολικές μεταβλητές 
7. Όταν εκτελείται η εντολή «ΓΡΑΨΕ X, Υ», 

η στοίβα χρόνου εκτέλεσης είναι άδεια 
8. Όταν εκτελείται η εντολή «Γ �  Α», η 

στοίβα χρόνου εκτέλεσης είναι άδεια 

 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θέµα_Α3 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ   ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, Υ 
ΑΡΧΗ   ∆ΙΑΒΑΣΕ Χ, Υ   ΚΑΛΕΣΕ Πράξεις(Χ, Υ)    ΓΡΑΨΕ Χ, Υ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Πράξεις(Α, Β)  
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ   ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ 
ΑΡΧΗ   Γ <- Α   Α <- Γ + 3   Β <- Β - 1 
ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 

 
Μονάδες 8 

 
 
 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Α4.  Να γράψετε τους αριθμούς της ομάδας Α  και δίπλα το γράμμα της ομάδας Β  
που αντιστοιχεί σωστά. 

 

Ομάδα Α 

1. Ονομάζονται και «ορίσματα». 
2. Ονομάζονται και «παράμετροι». 
3. Καθορίζονται στη δήλωση ενός υποπρογράμματος. 
4. Καθορίζονται στην κλήση ενός υποπρογράμματος. 
5. Χρησιμοποιούνται στο κύριο πρόγραμμα. 
6. Χρησιμοποιούνται στο υποπρόγραμμα. 

Ομάδα Β 
 

α.   Πραγματικές Παράμετροι  
β.   Τυπικές Παράμετροι 

 
Μονάδες 6 

 

 
ΘΕΜΑ Β : 

Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα και η Συνάρτηση την οποία χρησιμοποιεί . 
 
Β1.  Να γράψετε τι θα εμφανίσει το 
πρόγραμμα αυτό αν κατά την εκτέλεσή του 
δοθεί ως είσοδος η τιμή 3 και να δώσετε 
και τον πίνακα τιμών που φτιάξατε. 

Μονάδες 10 
 
Β2.  Να ξαναγράψετε το πρόγραμμα ώστε 
να επιτελεί την ίδια λειτουργία 
χρησιμοποιώντας διαδικασία αντί 
συνάρτησης και να γράψετε και τη 
διαδικασία 

Μονάδες 10 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θέµα_Β 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ   ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, Υ 
ΑΡΧΗ 
  ∆ΙΑΒΑΣΕ Χ   ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ     Υ <- Χ + 1 
    ΑΝ Υ mod 2 = 0 ΤΟΤΕ       Χ <- Χ + Υπολογ(Υ, Χ)     ΑΛΛΙΩΣ 
      Χ <- Χ + 3     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ     ΓΡΑΨΕ Χ, Υ 
  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Υ >= 8 Η Υ MOD 2 = 1   ΓΡΑΨΕ Υπολογ(Χ+1, Υ+2) 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Υπολογ(Β, Α): ΑΚΕΡΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β   ΛΟΓΙΚΕΣ: Χ 
ΑΡΧΗ 
  Χ <- (Α + Β) > 2^3   ΑΝ Χ = ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ     Υπολογ <- (8 - Α) mod Β div 2 
  ΑΛΛΙΩΣ     Υπολογ <- (Β^2 - Α) mod 2   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

 
 
 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ Γ : 

Σε έναν διαγωνισμό οχημάτων κινούμενων αποκλειστικά με ηλιακή   ενέργεια, 
έλαβαν μέρος οχήματα με πλήρωμα δύο ατόμων (οδηγών) το καθένα. Το κάθε 
όχημα πραγματοποίησε 20 διαδρομές και βαθμολογήθηκε σε καθεμία από αυτές 
με έναν βαθμό (δεκαδικό αριθμό) από το 0 ως το 10, με βάση διάφορα κριτήρια. 
Η τελική βαθμολογία κάθε οχήματος προκύπτει από το άθροισμα των 15 
καλύτερων βαθμολογιών που συγκέντρωσε στις 20 διαδρομές. Η τελική 
κατάταξη των οχημάτων προκύπτει με βάση την τελική βαθμολογία των 
οχημάτων και νικητής αναδεικνύεται  το όχημα με τη μεγαλύτερη τελική 
βαθμολογία.  
Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 
Γ1.  Θα περιέχει τμήμα δηλώσεων  

Μονάδες 2 
Γ2. Θα διαβάζει τον αριθμό των οχημάτων που πήραν μέρος στο διαγωνισμό, 

διασφαλίζοντας ότι θα είναι θετικός αριθμός. 
Μονάδες 2 

Γ3. Για κάθε ένα από τα οχήματα που διαγωνίστηκαν 
α. θα διαβάζει τα ονόματα των δύο οδηγών του.  

Μονάδες 1 
β. θα εμφανίζει την τελική βαθμολογία του, αφού πρώτα καλέσει το υποπρό-

γραμμα που περιγράφεται στο ερώτημα Γ5. 
Μονάδες 3 

Γ4. Θα εμφανίζει τα ονόματα των οδηγών του οχήματος που κέρδισε το διαγωνι-
σμό. Θεωρήστε ότι δεν υπάρχουν ισοβαθμίες. 

Μονάδες 4 
Γ5. Να γράψετε το υποπρόγραμμα που καλείται στο ερώτημα Γ3.β, το οποίο θα 

διαβάζει τους βαθμούς που έλαβε ένα όχημα στις 20 διαδρομές και θα επι-
στρέφει την τελική βαθμολογία του οχήματος. Δεν χρειάζεται έλεγχος 
εγκυρότητας για τις τιμές εισόδου. 

Μονάδες 8 
 
 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ Δ : 

Από μελέτες διαπιστώθηκε ότι μετά από 10 χρόνια η θερμοκρασία 50 
ευρωπαϊκών πόλεων θα έχει αυξηθεί σε σχέση με τη σημερινή. Κάθε πόλη από 
αυτές, ανάλογα με την αύξηση της θερμοκρασίας που αναμένεται να 
παρουσιάσει σε δέκα χρόνια, κατατάσσεται σε μία από τρεις περιοχές-
κατηγορίες: στην περιοχή Α, που ανήκουν οι πόλεις που η θερμοκρασία τους θα 
αυξηθεί κατά 6%, στην περιοχή Β, που ανήκουν αυτές που η θερμοκρασία τους 
θα αυξηθεί κατά 4% και στην περιοχή Γ, που ανήκουν αυτές που η θερμοκρασία 
τους θα αυξηθεί κατά 2%. 
Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που: 
Δ1.  Θα περιέχει τμήμα δηλώσεων. 

Μονάδες 2 
Δ2. Για κάθε μία από τις 50 πόλεις θα διαβάζει την ονομασία της, την περιοχή 

στην οποία κατατάσσεται και τη φετινή της θερμοκρασία και θα καταχωρίζει 
τα στοιχεία στους πίνακες ΟΝ, Π, και Θ αντίστοιχα. Θεωρήστε ότι οι 
θερμοκρασίες θα είναι δεκαδικοί αριθμοί και ότι τα δεδομένα εισόδου είναι 
έγκυρα και δεν χρειάζονται έλεγχο. 

Μονάδες 3 
Δ3. Θα δημιουργεί τον πίνακα ΜΘ που θα περιέχει τις θερμοκρασίες των 50 

πόλεων όπως αυτές αναμένονται μετά από 10 χρόνια. Η μελλοντική 
θερμοκρασία μιας πόλης θα υπολογίζεται από τη Συνάρτηση ΜΕΛ_ΘΕΡ που 
θα γράψετε για αυτό το σκοπό και περιγράφεται στο ερώτημα Δ6  

Μονάδες 3 
Δ4. Θα ταξινομεί τις πόλεις αλφαβητικά. 

Μονάδες 4 
Δ5. Θα εμφανίζει αλφαβητικά τα ονόματα των πόλεων της περιοχής Γ και δίπλα, 

τις θερμοκρασίες τους όπως αυτές προβλέπεται να διαμορφωθούν μετά από 
10 χρόνια. 

Μονάδες 3 
Δ6. Να γράψετε τη Συνάρτηση ΜΕΛ_ΘΕΡ που θα καλείται στο ερώτημα Δ3, η 

οποία θα δέχεται τη φετινή θερμοκρασία μιας πόλης, και την περιοχή-
κατηγορία στην οποία ανήκει, και θα επιστρέφει τη θερμοκρασία που 
προβλέπεται να έχει η πόλη αυτή μετά από 10 χρόνια. 

Μονάδες 5 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για τη διευκόλυνσή σας μπορείτε, αν θέλετε, να καλείτε (όπου 

χρειάζεστε) τις διαδικασίες που δίνονται έτοιμες παρακάτω και δεν 
χρειάζεται να τις γράψετε. 



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Η διαδικασία αντιμ_Π  αντιμεταθέτει τις τιμές δύο Πραγματικών ενώ η 
διαδικασία αντιμ_Χ  αντιμεταθέτει τις τιμές δύο Χαρακτήρων : 

 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ αντιµ_Π (α,β) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: α, β, γ 
ΑΡΧΗ 
  γ <- α   α <- β   β <- γ 
ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ αντιµ_Χ (α,β) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ   ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ:  α, β, γ 
ΑΡΧΗ 
  γ <- α   α <- β   β <- γ 
ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

 
 

 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


