
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 : ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

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.  Όταν μια δομή είναι εμφωλευμένη σε μια άλλη, η δομή που ξεκινάει 

τελευταία πρέπει να ολοκληρώνεται πρώτη. 
2.  Ο μετρητής σε μία δομή ΓΙΑ επιτρέπεται να μην είναι ακέραιος. 
3.  Όταν το βήμα είναι αρνητικό, η ΓΙΑ δεν εκτελεί καμία επανάληψη. 
4.  Η επαναληπτική δομή ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

όταν θέλουμε να εκτελέσουμε γνωστό ή και άγνωστο αριθμό 
επαναλήψεων. 

5.  Η εντολή Για κ από -2 μέχρι 2 με_βήμα -1  εκτελεί άπειρες επαναλήψεις 
6.  Ο βρόχος  Για i από -1 μέχρι -2    εκτελείται ακριβώς 2 φορές 
7.  Οι εντολές που βρίσκονται μέσα σε μια δομή επανάληψης 

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ εκτελούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά 
8.  Κάθε βρόχος που υλοποιείται με την εντολή ΓΙΑ … ΑΠΟ … ΜΕΧΡΙ μπορεί 

να γραφεί και με χρήση της εντολής ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  
9.  Για τον υπολογισμό μιας έκφρασης, όλες οι μεταβλητές που 

συμμετέχουν σ’ αυτή πρέπει προηγουμένως να έχουν πάρει τιμή. 
10.  Σε μια λογική έκφραση, οι συγκριτικοί τελεστές έχουν χαμηλότερη 

προτεραιότητα από  τους λογικούς τελεστές 
Μονάδες 10 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
Α2. Να απαντήσετε στην κόλλα σας τα ακόλουθα ερωτήματα: 

1.  Να εξηγήσετε τι είναι οι σταθερές σε ένα πρόγραμμα ή αλγόριθμο. 
Μονάδες 2 

2.  Να αναφέρετε τους λογικούς τελεστές. 
Μονάδες 3 

3.  Να αναφέρετε ονομαστικά τα δύο είδη λαθών που συναντώνται κατά την 
ανάπτυξη ενός προγράμματος. 

Μονάδες 2 
4.  Να αναφέρετε δύο διαφορές μεταξύ φυσικών και τεχνητών γλωσσών. 

Μονάδες 2 
 
 

 
 

Α3.  Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α  και δίπλα το 
γράμμα της Στήλης Β  που αντιστοιχεί σωστά. Σε κάθε στοιχείο της Στήλης Α 
αντιστοιχεί μόνο ένα στοιχείο της Στήλης Β.  
 

 

Μονάδες 5 
 

 
 

 
 

Στήλη Α Στήλη Β 
1. Αποτελεσματικότητα 
2. Ψευδής 
3. «Αληθής» 
4. Πραγματικές 
5. Β+4 > α^2 
6. Ελεύθερο κείμενο  

α.     Τύπος μεταβλητής  
β.     Τρόπος αναπαράστασης αλγορίθμων  
γ.     Κριτήριο Αλγορίθμου 
δ.     Λογική τιμή 
ε.     Αλφαριθμητική τιμή 
στ.   Συνθήκη 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
Α4. Να υπολογίσετε την τιμή των παρακάτω λογικών εκφράσεων, αν είναι  

Σ1=αληθής, Σ2=ψευδής και Α=4  
 

1. Σ1 ή Σ2 και όχι Σ1 
2. Σ1 ή ( Σ2 και όχι Σ1 ) 
3. (όχι Σ1 = Σ2) και 3*Α=12 
4. Α mod 2 = 3 mod 2 και Α>=0 

Μονάδες 8 
  

 
Α5.  Στο διπλανό σχήμα 

δίνεται ένας αλγόριθ-
μος σε μορφή Δια-
γράμματος Ροής. Να 
ξαναγράψετε αυτόν 
τον αλγόριθμο, αυτή 
τη φορά εκφρασμένο 
σε ψευδογλώσσα. 

 
Μονάδες 6 

 
 

Α6. Χρησιμοποιώντας τη δομή επανάληψης  Όσο … επανάλαβε  ,  να 
γράψετε έναν βρόχο  που παραβιάζει το αλγοριθμικό κριτήριο της 
περατότητας. 

Μονάδες 2 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ Β : 

 
Β1.  Ο διπλανός αλγόριθμος γράφτηκε για να 

επιλύσει το πρόβλημα «Να διαβάζονται οι 14 
βαθµοί ενός µαθητή και να εµφανίζεται ο  
µικρότερος από αυτούς και ο µέσος όρος τους.  
Θεωρήστε ότι όλοι οι βαθµοί ανήκουν στο  
διάστηµα [0, 20]». Ο αλγόριθμος αυτός έχει 
τέσσερα λάθη σε ισάριθμες γραμμές του. 

 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Αλγόριθµος  Λάθη 
  Σ �  0 

min�  0 
Για  i  από  1  µέχρι 14 

∆ιάβασε  β 
Σ �  Σ  + 1 
Αν  β  < min  
  β �  m in 
Τέλος_αν 

Τέλος_επανάληψης 
µέσος  �  Σ  /  14 
Εµφάνισε  m in,  µέσος 

Τέλος  Λάθη  
 

α. Να γράψετε τον αριθμό κάθε γραμμής όπου εντοπίζετε λάθος, και δίπλα 
στον αριθμό της γραμμής, να γράψετε σε ποια κατηγορία λαθών ανήκει 
αυτό το λάθος. 

Μονάδες 4 
β. Να ξαναγράψετε, διορθωμένη, καθεμιά από τις γραμμές που έχουν λάθος 

ώστε ο αλγόριθμος να λειτουργεί σωστά και να υπολογίζει σωστά τα 
αποτελέσματα. 

Μονάδες 2 
γ. Να γίνει το διάγραμμα ροής του αρχικού αλγορίθμου. 

Μονάδες 6 
 

 
 
 

Β2.  Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος όπου έχουν αριθμηθεί οι γραμμές στις οποίες 
υπάρχει εντολή εκχώρησης τιμής ή εντολή εξόδου: 

 
1 2 3 4  5  6  7  8 9 

Αλγόριθµος πίνακας_τιµών     α ← Ψευδής    β ← Αληθής    κ ← 100   λ ← 20   Όσο α=οχι(β) και κ>λ επανάλαβε  κ ← κ div 4 Αν κ mod 2 = 0 τότε     α ← οχι(α) αλλιώς     λ ← κ - (λ+2) Τέλος_αν  β ← οχι (α και β) Εµφάνισε κ, λ   Τέλος_επανάληψης Τέλος πίνακας_τιµών 
Επίσης δίνεται το ακόλουθο υπόδειγμα πίνακα τιμών: 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Αρ. 
γραμμής 

α β κ λ Έξοδος 
.  .  .  

.  .  .  
.  .  .  

.  .  .  
.  .  .  

.  .  .  
Στη στήλη με τίτλο «Αρ. γραμμής» θα καταγράφεται ο αριθμός γραμμής της 
εντολής που εκτελείται (1 ως 9). 
Στη συνέχεια υπάρχει μία στήλη για κάθε μεταβλητή του αλγορίθμου, όπου 
θα καταγράφεται η νέα τιμή της μεταβλητής που αλλάζει (αν η εντολή που 
εκτελείται είναι εντολή εκχώρησης). 
Η τελευταία στήλη του πίνακα έχει τίτλο «Έξοδος» και εκεί θα καταγράφο-
νται οι τιμές εξόδου (αν η εντολή που εκτελείται είναι εντολή εξόδου). 
Να μεταφέρετε τον πίνακα στην κόλλα σας και να τον συμπληρώσετε 
εκτελώντας τις εντολές του αλγορίθμου ως εξής: 
Για κάθε εντολή που εκτελείται να γράψετε σε νέα γραμμή του πίνακα τον 
αριθμό της γραμμής που εκτελείται και το αποτέλεσμά της στην αντίστοιχη 
στήλη. 
Ως παράδειγμα δίνονται συμπληρωμένες οι δύο πρώτες γραμμές του πίνακα, 
μετά από την εκτέλεση των δύο πρώτων γραμμών του αλγορίθμου: 
 

Αρ. 
γραμμής 

α β κ λ Έξοδος 

1 Ψευδής     
2  Αληθής    
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

 
Μονάδες 8 

 
 



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ Γ : 

Μια εταιρία απασχολεί 50 ωρομίσθιους υπαλλήλους, τους οποίους πληρώνει 
στο τέλος κάθε εβδομάδας. Κάθε υπάλληλος της εταιρείας πληρώνεται προς 10 
ευρώ την ώρα. Μάλιστα, αν οι ώρες εβδομαδιαίας εργασίας του είναι 
περισσότερες από 35, τότε κάθε ώρα πέραν των 35 θεωρείται υπερωρία και 
πληρώνεται προσαυξημένη κατά 2 ευρώ. Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το 
οποίο: 

Γ1.  περιέχει τμήμα δηλώσεων των μεταβλητών 
Μονάδες 2  

Γ2.  για κάθε υπάλληλο  
α)  διαβάζει το όνομά του και πόσες ώρες εργάστηκε μια 
συγκεκριμένη εβδομάδα  

Μονάδες 2  
β) υπολογίζει και εμφανίζει την αμοιβή που θα πάρει για τη 
συγκεκριμένη εβδομάδα 

Μονάδες 4  
Γ3.  υπολογίζει και εμφανίζει το συνολικό ποσό που θα πληρώσει η εταιρεία 
για την πληρωμή των υπαλλήλων της για τη συγκεκριμένη εβδομάδα  

Μονάδες 4  
Γ4.  υπολογίζει και εμφανίζει πόσες ώρες εργάστηκαν κατά μέσο όρο οι 
υπάλληλοί της τη συγκεκριμένη εβδομάδα. 

Μονάδες 4 
Γ5.  υπολογίζει και εμφανίζει το όνομα του υπαλλήλου με τις περισσότερες 
υπερωρίες, θεωρώντας ότι θα είναι μοναδικός. 

Μονάδες 4 
 
 
 
ΘΕΜΑ Δ : 

Για τις ανάγκες ενός γραπτού διαγωνισμού έχει δεσμευτεί ένα κτίριο με αρκετές  
αίθουσες για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι 1500 διαγωνιζόμενοι που θα 
συμμετέχουν. Ο αριθμός των διαγωνιζόμενων που θα τοποθετηθούν σε κάθε 
αίθουσα καθορίζεται από την οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού με βάση 
διάφορα κριτήρια και είναι πιθανόν να διαφέρει από αίθουσα σε αίθουσα. Ο 
αριθμός των επιτηρητών που απαιτούνται ανά αίθουσα καθορίζεται από το 
πλήθος των διαγωνιζόμενων που θα βρίσκονται σε αυτή, σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα: 
 



ΑΡΧΗ 7ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 7ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Αριθμός διαγωνιζόμενων Αριθμός επιτηρητών 
μέχρι και 12 1 

από 13 μέχρι και 22 2 
Περισσότεροι από 22 3 

 
 
Να αναπτύξετε έναν αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα, ο οποίος 
Δ1.  Για κάθε αίθουσα : 

α)   θα διαβάζει τον αριθμό των διαγωνιζόμενων που θα τοποθετηθούν σε 
αυτήν. Δεχόμαστε ότι θα είναι θετικός αριθμός και ότι η χωρητικότητα 
της κάθε αίθουσας είναι επαρκής για να εξυπηρετήσει αυτό τον αριθμό 
διαγωνιζόμενων. 

Μονάδες 1 
β)   θα εμφανίζει τον αριθμό των επιτηρητών που χρειάζονται για αυτή την 

αίθουσα (σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα). 
Μονάδες 4  

γ)  Η παραπάνω διαδικασία εισαγωγής των δεδομένων θα συνεχιστεί μέχρι 
να τοποθετηθούν όλοι οι διαγωνιζόμενοι. 

Μονάδες 3 
Δ2.  Στο τέλος θα εμφανίζει: 

α)  πόσες αίθουσες χρησιμοποιήθηκαν 
Μονάδες 4  

β)  πόσοι επιτηρητές χρειάζονται για το συγκεκριμένο διαγωνισμό 
Μονάδες 4  

γ)  σε πόσες αίθουσες χρειάζονται τρεις επιτηρητές 
Μονάδες 4  

 
 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 


