
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΑΞΗ :  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ: Γ2 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

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.  Σε μια δομή δεδομένων, η εισαγωγή είναι η λειτουργία κατά την οποία 

αντικαθιστούμε το περιεχόμενο ενός κόμβου της δομής. 
2.  Ο δείκτης ενός πίνακα δεν μπορεί ποτέ να είναι πραγματικού τύπου 
3.  Τα στοιχεία ενός μονοδιάστατου πίνακα αποθηκεύονται πάντα σε 

συνεχόμενες θέσεις μνήμης 
4.  Ο έλεγχος ορθότητας καταχώρησης δεδομένων μπορεί να γίνει και με 

τη δομή επανάληψης ΓΙΑ. 
5.  Μια δομή δεδομένων είναι και η δομή επιλογής. 

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

1.  Να αναφέρετε δύο μειονεκτήματα της χρήσης των πινάκων 
Μονάδες 4 

2.  Να αναφέρετε τι είναι Δομή Δεδομένων. 
Μονάδες 3 

3.  Να αναφέρετε μια από τις βασικές λειτουργίες επί των δομών δεδομένων, 
που δεν μπορεί να εφαρμοστεί στους πίνακες. 

Μονάδες 2 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

4.  Να αναφέρετε δύο χαρακτηριστικά των δυναμικών δομών δεδομένων που 
τις διακρίνουν από τις στατικές δομές. 

Μονάδες 4 
 
 
Α3.  Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε 

γράμμα, τον αριθμό της Στήλης Β  που αντιστοιχεί σωστά. Κάθε στοιχείο της 
στήλης Α θα αντιστοιχιστεί με ένα μόνο στοιχείο της στήλης Β. 

Μονάδες 5 
 
 

 
Α4.  Δίνεται το διπλανό τμήμα προγράμματος. Να 

γράψετε ισοδύναμο τμήμα, χωρίς τη χρήση 
λογικού τελεστή.  

 
Μονάδες 6 

 
 

 
Α5.  Δίνεται ο πίνακας Α[49] που περιέχει 49 ακέραιους αριθμούς. Να γράψετε 

τμήμα αλγορίθμου που εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα αν όλα τα κελιά του 
πίνακα με περιττό δείκτη είναι ίσα με το αντίστοιχο συμμετρικό τους (πχ το 
Α[1] με το Α[49], το Α[3] με το Α[47] κοκ.) καθώς και αντίστοιχο μήνυμα αν 
αυτό δεν συμβαίνει. 

Μονάδες 6 
 
 

 
 

Στήλη Α Στήλη Β 
1. Δυναμική δομή δεδομένων 
2. Στατική δομή δεδομένων 
3. Οποιαδήποτε δομή δεδομένων 
  

α.     εισαγωγή / διαγραφή 
β.     σύνολο πανομοιότυπων κόμβων 
γ.     δυναμική παραχώρηση μνήμης 
δ.     μεταβλητό μέγεθος 
ε.     προσπέλαση   



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ Β : 

 
Β1.  Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος. 

x <- 10 
ΟΣΟ x>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 3 ΜΕΧΡΙ 13 ΜΕ_ΒΗΜΑ 4 
    x <- x-3 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΡΑΨΕ x 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

α.  Να αναφέρετε πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή x � x-3 
Μονάδες 2 

β.  Τι θα εμφανιστεί στην οθόνη κατά την εκτέλεση του παραπάνω τμήματος; 
Μονάδες 2 

γ.   Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα ροής. 
Μονάδες 6 

 
 
 

Β2. Παρακάτω δίνεται ένας αλγόριθμος αναζήτησης (διαφορετικός από εκείνον 
της σειριακής αναζήτησης) με αριθμημένες  τις εντολές εκχώρησης, καθώς 
και ο ταξινομημένος πίνακας Α με 7 στοιχεία, πάνω στον οποίο θα εκτελεστεί 
ο αλγόριθμος για να αναζητήσει το στοιχείο χ. 
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Αλγόριθµος  δυαδική 
  ∆εδοµένα // A, χ // 
  αρχ <- 1 
  τελ <- 7 
  θέση <- 0 
  Όσο αρχ<=τελ και θέση=0 επανάλαβε 
    µέση <- (αρχ+τελ) div 2 
    Αν χ=A[µέση] τότε 
      θέση <- µέση 
    αλλιώς_αν χ<A[µέση] τότε 
      τελ <- µέση-1 
    αλλιώς 
      αρχ <- µέση+1 
    Τέλος_αν 
  Τέλος_επανάληψης 
  Αποτελέσµατα // θέση // 
Τέλος 

Πίνακας 
Α 

 

Επίσης δίνεται το ακόλουθο υπόδειγμα πίνακα τιμών: 
Αρ. 

εντολής 
αρχ τελ θέση μέση Α[μέση] 
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ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Στη στήλη με τίτλο «Αρ. εντολής» θα καταγράφεται ο αριθμός της εντολής 
που εκτελείται. 
Στη συνέχεια υπάρχει μία στήλη για καθεμιά από τις μεταβλητές αρχ, τελ, 
θέση και μέση, όπου θα καταγράφεται η νέα τιμή της μεταβλητής που 
αλλάζει με την εντολή εκχώρησης που εκτελείται. 
Η τελευταία στήλη του πίνακα τιμών έχει τίτλο «Α[μέση]» και εκεί θα 
καταγράφεται η τιμή του κελιού του πίνακα Α που βρίσκεται στη θέση μέση, 
όταν (και μόνο όταν) αλλάζει η τιμή της μεταβλητής μέση. 
α)  Να μεταφέρετε τον πίνακα τιμών στην κόλλα σας και να τον 
συμπληρώσετε εκτελώντας τις εντολές του αλγορίθμου, αν το στοιχείο χ 
που αναζητούμε είναι το 20 

(Μονάδες 6) 
β)  Να μεταφέρετε τον πίνακα τιμών στην κόλλα σας και να τον 
συμπληρώσετε εκτελώντας τις εντολές του αλγορίθμου, αν το στοιχείο χ 
που αναζητούμε είναι το 13 

(Μονάδες 4) 
Ο πίνακας τιμών στα παραπάνω ερωτήματα θα συμπληρωθεί, εκτελώντας 
τις εντολές του αλγορίθμου, ως εξής:  
Για κάθε εντολή που εκτελείται να γράψετε σε νέα γραμμή του πίνακα 
τιμών τον αριθμό της εντολής που εκτελείται και το αποτέλεσμά της στην 
αντίστοιχη στήλη (όταν αλλάζει η τιμή της μέση, θα συμπληρώνετε δίπλα 
και την τιμή του Α[μέση]). 
Ως παράδειγμα δίνονται συμπληρωμένες οι τρεις πρώτες γραμμές του 
πίνακα τιμών, μετά από την εκτέλεση των τριών πρώτων εντολών του 
αλγορίθμου: 

Αρ. 
εντολής 

αρχ τελ θέση μέση Α[μέση] 
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Μονάδες 10 
 
 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ Γ : 

Ένα τρένο που χωράει 200 επιβάτες περνάει από τέσσερεις πόλεις Α, Β, Γ και Δ 
και το αντίτιμο του κανονικού εισιτηρίου για κάθε πόλη δίνεται από τον 
παρακάτω Πίνακα 1. Στο τρένο αυτό γίνονται δεκτές πέντε κατηγορίες 
εισιτηρίων, για καθεμιά από τις οποίες γίνεται έκπτωση όπως φαίνεται στον 
παρακάτω Πίνακα 2. 

 
 

Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 
Γ1.   Για κάθε επιβάτη : 

α. διαβάζει την πόλη προορισμού του (Α, Β, Γ,  Δ) και την κατηγορία του 
εισιτηρίου του (Α, Π, Φ, Σ, Κ). 

Μονάδες 1 
β. κάνει έλεγχο ορθής καταχώρησης για την πόλη (επιτρεπτές τιμές Α, Β, 

Γ, Δ) και την κατηγορία εισιτηρίου (επιτρεπτές τιμές Α, Π, Φ, Σ, Κ ) 
Μονάδες 2 

γ. υπολογίζει βάσει των πινάκων το αντίτιμο που πρέπει να πληρώσει 
και το εμφανίζει.  

Μονάδες 6 
Γ2.   Το πρόγραμμα να ρωτάει «Επόμενος επιβάτης;» και να επαναλαμβάνει τη 
διαδικασία που περιγράφεται στο ερώτημα Γ1, αν η απάντηση είναι «ναι». Η 
διαδικασία να σταματάει αν η απάντηση δεν είναι «ναι» ή αν το τρένο γεμίσει. 

Μονάδες 5 
Γ3.   Στο τέλος, το πρόγραμμα να εμφανίζει τις συνολικές εισπράξεις του τρένου 
και πόσοι επιβάτες ανέβηκαν. 

Μονάδες 6 
 
 
 



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ Δ : 

Ένα φαρμακείο εμπορεύεται 1800 διαφορετικά φάρμακα. Να γραφτεί 
πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 
Δ1.   Περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων 

Μονάδες 2 
Δ2.   Για κάθε φάρμακο θα διαβάζει και θα αποθηκεύει σε κατάλληλους πίνακες 

το όνομά του, τον αριθμό των διαθέσιμων αποθεμάτων του και το ράφι 
στο οποίο βρίσκεται (τα ράφια προσδιορίζονται με ένα γράμμα από το Α 
μέχρι και το Κ ) 

Μονάδες 2 
Δ3.   Στη συνέχεια, για κάθε πελάτη που έρχεται στο φαρμακείο, θα διαβάζει το 

όνομα του φαρμάκου που θέλει να αγοράσει ο πελάτης, και  
α. Αν το φάρμακο αυτό υπάρχει στη λίστα των φαρμάκων που εμπορεύεται 

το φαρμακείο, θα ελέγχει τη διαθεσιμότητά του και αν υπάρχουν 
αποθέματα, θα τα μειώνει κατά ένα και θα μας εμφανίζει το ράφι στο 
οποίο βρίσκεται το φάρμακο.  

Μονάδες 4 
β. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα αποθέματα, θα εμφανίζει κατάλληλο 

μήνυμα για την άμεση παραγγελία του φαρμάκου.  
Μονάδες 2 

γ.  Αν το φάρμακο δεν υπάρχει στη λίστα των φαρμάκων που εμπορεύεται 
το φαρμακείο, θα εμφανίζει επίσης ένα κατάλληλο μήνυμα. 

Μονάδες 2 
Δ4.   Η διαδικασία του ερωτήματος Δ3 θα επαναλαμβάνεται μέχρι να δοθεί σαν 

όνομα φαρμάκου το κενό αλφαριθμητικό. 
Μονάδες 2 

Δ5.   Αφού τελειώσει η παραπάνω διαδικασία, το πρόγραμμα να εμφανίζει όλα 
τα φάρμακα που βρίσκονται στο ράφι «Γ» και τι απόθεμα έχουμε από το 
καθένα. 

Μονάδες 3 
Δ6.  Το πρόγραμμα θα εμφανίζει επίσης το φάρμακο ή τα φάρμακα με τα 

περισσότερα διαθέσιμα αποθέματα. 
Μονάδες 3 

Σημείωση: Να θεωρήσετε ότι όλα τα δεδομένα που δίνονται από το 
πληκτρολόγιο είναι σωστά και δεν χρειάζονται έλεγχο. 
 
 

 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 
 



ΑΡΧΗ 7ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 7ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


