
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 (ΕΞΙ) 

 

 

ΘΕΜΑ Α : 

 
A1.  Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω 

προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό,  αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος ,  αν είναι 

λανθασμένη.  

 

1) Οι στατικές δομές στηρίζονται στην τεχνική της δυναμικής παραχώρησης 

μνήμης. 

2) Σκοπός της ταξινόμησης είναι να διευκολυνθεί στη συνέχεια η αναζήτηση των 

στοιχείων του ταξινομημένου πίνακα.  

3) Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σ’ ένα πρόγραμμα αντιστοιχούνται από 

το μεταγλωττιστή σε συγκεκριμένες θέσεις μνήμης του υπολογιστή.  

4) Ένα πρόγραμμα με λογικά λάθη είναι εκτελέσιμο.  

5) Το πηγαίο πρόγραμμα εκτελείται από τον υπολογιστή χωρίς μεταγλώττιση.  

 

(μονάδες 5)  

 

Α2.   
i) Ποιες είναι οι Δομές Δεδομένων δευτερεύουσας μνήμης;  (ονομαστικά) 

(μονάδες 1)  

Σε τι διαφέρει η κύρια από τη δευτερεύουσα μνήμη; 

(μονάδες 4)  

ii) Ποια είδη λαθών μπορούν να συμβούν σε ένα πρόγραμμα; (ονομαστικά) 

(μονάδες 2)  

 

Που οφείλονται, πότε εμφανίζονται και πως ανιχνεύονται; Δώστε ένα απλό 

παράδειγμα για κάθε είδος.  

(μονάδες 6)  

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

Α3.   Δίνεται πίνακας Π[20] με αριθμητικές τιμές. Στις μονές θέσεις βρίσκονται 

καταχωρισμένοι θετικοί αριθμοί και στις ζυγές αρνητικοί αριθμοί. Επίσης, 

δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου ταξινόμησης τιμών του πίνακα.  

 

Για x από 3 μέχρι  19 με_βήμα  ……… 

     Για y από ……… μέχρι  ……… με_βήμα ……… 

          Αν Π[ ……… ] < Π[ ……… ] Τότε 

               Αντιμετάθεσε Π[ ……… ], Π[ ……… ]  

         Τέλος_αν 

     Τέλος_Επανάληψης  

Τέλος_Επανάληψης  
 

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου 

συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες σταθερές, μεταβλητές ή ε κφράσεις, 

ώστε να ταξινομούνται σε αύξουσα σειρά μόνο οι θετικές τιμές του πίνακα.  

 (μονάδες 4)  

 

Α4.  

Δίδεται πίνακας ΠΙΝ[7] με τις παρακάτω τιμές:  

 

2 5 8 12 15 17 22 

 

και το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου  

 

low   1 

high   7 

found    ΨΕΥΔΗΣ 

Όσο  low  ≤  high  ΚΑΙ  found = ΨΕΥΔΗΣ  επανάλαβε  

       mid    (low+high) DIV 2 

       Εμφάνισε   ΠΙΝ[mid] 

       Αν ΠΙΝ[mid] < Χ τότε  

              low    mid+1 

       Αλλιώς_αν  ΠΙΝ[mid] > Χ τότε 

              high    mid-1 

       Αλλιώς  

              found   ΑΛΗΘΗΣ 

       Τέλος_αν 

Τέλος_Επανάληψης  
 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές οι οποίες θα εμφανιστούν για:  

α) Χ=22  

β) Χ=7   

(μονάδες 6)  

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

Α5. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου, με αριθμημένες τις γραμμές του:  

1. max  Π[1] 

2. Για i από  2 μέχρι  5 

3.  Αν Π[i] > max τότε  

4.   max   Π[i] 

5.  Τέλος_αν  

6. Τέλος_επανάληψης  

 

α. Τι υπολογίζει αυτό το τμήμα αλγορίθμου;  

(μονάδες 1)  

β. Πόσες φορές τουλάχιστον θα εκτελεστεί η εντολή στη γραμμή 4;  

(μονάδες 1)  

γ. Πόσες φορές το πολύ θα εκτελεστεί η εντολή στη γραμμή  4; 

(μονάδες 1)  

δ. Να αιτιολογήσετε γιατί ο πίνακας Π δεν μπορεί να είναι πίνακας λογικών 

τιμών. 

 (μονάδες 2)  

 

A6. Να γράψετε τον αλγόριθμο ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής (φυσαλίδας) 

ενός μονοδιάστατου πίνακα με όνομα ΣΤΟΙΧΕΙΑ που περιέχει X στοιχεία, με 

αποκλειστική χρήση της δομής επανάληψης Όσο … Επανάλαβε .  Η διάταξη των 

στοιχείων του πίνακα να είναι φθίνουσα.  

 (μονάδες 4) 

 

Α7. Το παρακάτω ημιτελές τμήμα αλγορίθμου εισάγει αριθμητικές τιμές σε 

πίνακα 100 θέσεων ώστε:  

α. οι τιμές να είναι διαφορετικές μεταξύ τους ,  

β. οι τιμές να εισάγονται σε αύξουσα σειρά.  

Εάν κάποια εισαγόμενη τιμή δεν ικανοποιεί τις συνθήκες (α) και (β), 

επανεισάγεται.  

Διάβασε  Π[…
(1 )

…] 

Για i από …
(2 )

… μέχρι  …
(3 )

…  

 Αρχή_επανάληψης  
  Διάβασε  Π[i]  

 Μέχρις_ότου  Π[…
(4 )

…] …
(5 )

… Π[…
(6 )

…] 

Τέλος_επανάληψης  

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς (1) έως (6), που αντιστοιχούν 

στα κενά του αλγορίθμου και, δίπλα σε κάθε αριθμό, ό,τι πρέπει να 

συμπληρωθεί, ώστε το τμήμα αλγορίθμου να επιτελεί τη λειτουργία που 

περιγράφεται.  

 (μονάδες 3)  

Μονάδες 40  

 

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

ΘΕΜΑ Β : 

Β1.   

Να τροποποιήσετε το παρακάτω τμήμα μη δομημένου προγράμματος έτσι ώστε 

να αποτελεί δομημένο πρόγραμμα.  

 

ΑΡΧΗ  

i   1 

ΌΣΟ i <= 100 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

    ΔΙΑΒΑΣΕ x 

    ΑΝ  x >= 0 ΤΟΤΕ 

        ΓΡΑΨΕ x 

            i  i + 1 

      ΑΛΛΙΩΣ 

            Πήγαινε στο Τέλος  

      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

ΤΕΛΟΣ  
(μονάδες 5)  

Η τροποποίηση γίνεται και με άλλο τρόπο. Ποιος είναι αυτός;  

(μονάδες 2)  

 

B2.   
Έστω μονοδιάστατος πίνακας Π[100], του οποίου τα στοιχεία περιέχουν τις 

λογικές τιμές ΑΛΗΘΗΣ και ΨΕΥΔΗΣ. Να γραφεί τμήμα αλγορί θμου που χωρίς 

τη χρήση «αλγορίθμων ταξινόμησης» να τοποθετεί στις πρώτες θέσεις του πίνακα 

την τιμή ΑΛΗΘΗΣ και στις τελευταίες την τιμή ΨΕΥΔΗΣ.   

(μονάδες 7)  

 

B3.   
Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου :  

 

 Χ  Α 

 Αρχή_επανάληψης  
  Χ  Χ + 2 

  Εμφάνισε  Χ 

 Μέχρις_ότου  Χ >= Μ 

  

α.  Να δώσετε τη δομή επανάληψης «Για … από … μέχρι… βήμα» η οποία 

τυπώνει ακριβώς τις ίδιες τιμές με το πιο πάνω τμήμα αλγορίθμου.  

β.  Τι θα τυπωθεί, αν Α=4 και Μ=9 ;  

γ.  Τι θα τυπωθεί, αν Α= -5 και Μ=0 ;  

 

(μονάδες 6)  

Μονάδες 20  



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

ΘΕΜΑ Γ : 
 

Μια περιβαλλοντική οργάνωση έχει εκπαιδεύσει δέκα (10) εθελοντές οι οποίοι θα 

ενημερώσουν το κοινό σε θέματα που αφορούν την προστασία του 

περιβάλλοντος.  

 

Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο:  

Γ1.   α.  Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.  

(μονάδες 1)  

β.  Για κάθε εθελοντή, να διαβάζει το όνομά του και τον αριθμό των ατόμων 

που ενημέρωσε κάθε μήνα, στη διάρκεια του προηγούμενου έτους (δεν 

απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας).  

(μονάδες 2)  

Γ2.   Για κάθε μήνα, να εμφανίζει το συνολικό αριθμό ατόμων π ου ενημέρωσαν 

οι δέκα (10) εθελοντές. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού ατόμων, που 

ενημέρωσαν κάθε μήνα, να γίνει με κλήση κατάλληλης συνάρτησης.  

(μονάδες 3)  

Γ3.   Να εμφανίζει τα ονόματα των τριών εθελοντών που ενημέρωσαν τα 

περισσότερα άτομα, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.  

Να θεωρήσετε ότι κάθε εθελοντής ενημέρωσε διαφορετικό συνολικό αριθμό 

ατόμων κατά τη διάρκεια του έτους.  

(μονάδες 9)  

Γ4.  Να κατασκευάσετε τη συνάρτηση του ερωτήματος 2.  

(μονάδες 5)  

 

Σημείωση: Να θεωρήσετε ότι κάθε άτομο ενημερώνεται μόνο από ένα 

εθελοντή.  

Μονάδες 20  

 

 

ΘΕΜΑ Δ : 

 

Ένας λυκειάρχης αποθηκεύει τα επώνυμα και τα ονόματα 50 μαθητών του 

σχολείου του σε πίνακα ΕΟ[50,2] και τους βαθμούς τους σε έξι μαθήματα σε 

πίνακα Β[50,6].  

 

Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο:  

 

Δ1) θα περιέχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών  

(μονάδες 2)  

Δ2) με την κλήση κατάλληλου υποπρογράμματος θα διαβάζει τους δύο πίνακες 

και ειδικά για τον Β[50,6] θα γίνεται επαναληπτικός έλεγχος εγκυρότητας ότι οι 

βαθμοί είναι μεταξύ 0 και 20 . 

(μονάδες 3)  



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

Δ3) με την κλήση κατάλληλου υποπρογράμματος θα υπολογίζει και θα εμφανίζει 

το μέσο όρο βαθμολογίας για κάθε μαθητή.  

(Οι μέσοι όροι βαθμολογίας να αποθηκευτούν σε πίνακα ΜΟ[50] του 

προγράμματος.)  

(μονάδες 4)  

Δ4) θα ταξινομεί όλους τους πίνακες με βάση το επώνυμο σε αύ ξουσα σειρά,  

(μονάδες 6)  

Δ5) θα διαβάζει κάποιο επώνυμο και θα αναζητά τον μαθητή. Αν δεν υπάρχει να 

εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. Αν βρεθεί να εμφανίζει τους βαθμούς του σε όλα 

τα μαθήματα καθώς και τον μέσο όρο βαθμολογίας του. Η αναζήτηση θα 

διακόπτεται αν βρεθεί κάποιο επώνυμο μεγαλύτερο αλφαβητικά από το 

ζητούμενο.  

(μονάδες 5)  

Μονάδες 20  

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  


