
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΪΟΣ 2019 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 (ΕΠΤΑ) 

 

 

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) Στην έκφραση α MOD 5, το MOD είναι ο τελεστής και τα α, 5 είναι οι 

τελεστέοι.  

2) Η δομή επιλογής πρέπει να έχει πάντα Τέλος_αν.  

3) Η εντολή ΚΑΛΕΣΕ Διαδ(α,β,2) είναι σωστή . 

4) Ο μεταφραστής κάνει χρήση στοίβας  για το χειρισμό κλήσεων διαδικασιών και 

επιστροφών από αυτές.  

5) Η λίστα των τυπικών παραμέτρων καθορίζει τις παραμέτρους στη δήλωση  του 

υποπρογράμματος.  

 

(μονάδες 5)  

 

Α2.   
α.  Από ποιον, πότε και γιατί χρησιμοποιείται η στοίβα χρόνου εκτέλεσης;  

(μονάδες  4) 

β.  Επιλέξτε και απαντήστε επιγραμματικά δύο  (2) από τα παρακάτω:  

i.  Αναφέρετε τις ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράμματα.  

ii.Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ μεταγλωττιστή και διερμηνευτή;  

iii.  Να αναφέρετε δύο μειονεκτήματα της χρήσης πι νάκων. 

iv.  Να αναφέρετε δύο λειτουργίες επί των δομών δεδομένων που δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε πίνακες. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

v.  Να γράψετε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται στη χρήση των 

εμφωλευμένων βρόχων.  

vi.  Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του δομημένου προγραμματισμού;  

vii. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ στατικών και δυναμικών δομών δεδομένων;  

 (μονάδες 6) 

 

 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

Α3.  Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:  

Διάβασε  Χ  

Αν Χ > 15 τότε   

 Γράψε  1  

αλλιώς_αν  Χ > 23 τότε   

 Γράψε  2  

αλλιώς  
 Γράψε  3  

Τέλος_αν  

Μια εντολή εξόδου στο παραπάνω τμήμα δεν πρόκειται να εκτελεστεί, όποια 

και αν είναι η τιμή του Χ.  

1. Ποια είναι η εντολή αυτή;  

2. Να γράψετε τις εντολές εξόδου που είναι δυνατόν να εκτελεστούν και, 

δίπλα σε καθεμία από αυτές, το διάστημα τιμών του Χ για το οποίο θα 

εκτελεστεί η εντολή.  

(μονάδες 3)  

Α4.  Δίνονται οι τιμές των μεταβλητών Χ=8 και Ψ=4 και η παρακάτω έκφραση:  

 

(ΟΧΙ (9mod5 = 20-4*2^2)) ΄H (X>Ψ ΚΑΙ “X”>“Ψ”) 
 

Να υπολογίσετε την τιμή της έκφρασης αναλυτικά, ως εξής:  

α. Να αντικαταστήσετε τις μεταβλητές με τις τιμές τους.  

β. Να εκτελέσετε τις αριθμητικές πράξεις.  

γ. Να αντικαταστήσετε τις συγκρίσεις με την τιμή ΑΛΗΘΗΣ, αν η σύγκριση 

είναι αληθής, ή με την τιμή ΨΕΥΔΗΣ, αν η σύγκριση είναι ψευδής.  

δ. Να εκτελέσετε τις λογικές πράξεις, ώστε να υπολογίσετε την τελική τιμή 

της έκφρασης.  

(μονάδες 4)  

 

Α5.  Δίνονται τα τμήματα αλγορίθμου Ι και ΙΙ:  

 

Ι ΙΙ  

Αν Χ > Υ και  Υ ≠ 1 τότε 

     Ζ    Χ / (Υ – 1)  

     Εμφάνισε  Ζ 

αλλιώς_αν  Χ > Υ και Υ = 1 τότε  

     Ζ   Υ / Χ 

     Εμφάνισε  Ζ 

Τέλος_αν  

Αν …………… τότε 

     Αν …………… τότε  

          …………… 

     αλλιώς  

          ……………  

     Τέλος_αν 

     ……………  

Τέλος_αν  

Να γράψετε στο τετράδιό σας το τμήμα αλγορίθμου ΙΙ με συμπληρωμένα τα 

κενά, ώστε να παράγει το ίδιο αποτέλεσμα με το τμήμα αλγορίθμου Ι.  

(μονάδες 5) 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

Α6.   

 
Δίνεται o παρακάτω αλγόριθμος, ο οποίος αντιγράφει τα Ν στοιχεία ενός 

μονοδιάστατου πίνακα Α, ακολουθούμενα από τα Μ στοιχεία ενός μονοδιάστατου 

πίνακα Β, σε ένα μονοδιάστατο πίνακα Γ με Ν+Μ στοιχεία.  

Αλγόριθμος Συνένωση 

Δεδομένα //Α, Ν, Β, Μ// 

Για i από . ..  μέχρι .. . 

 Γ[. . .]    Α[. . .] 

Τέλος_επανάληψης  
Για i από . ..  μέχρι .. . 

 Γ[. . .]    Β[. . .] 

Τέλος_επανάληψης  

Αποτελέσματα //Γ//  

Τέλος Συνένωση 

Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω αλγόριθμο με τα κενά 

συμπληρωμένα, έτσι ώστε να επιτελεί την επιθυμητή λειτουργία.  

(μονάδες 4)  

 

 

 

 

 

Α7.  Στα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών των ΕΛΤΑ ένας καταναλωτής 

μπορεί να εξοφλήσει λογαριασμούς τηλεφώνου, ηλεκ. ρεύματος κλπ. Το 

μηχάνημα  επιστρέφει ρέστα με κέρματα των 10, 20, 50 λεπτών, του 1 και των 2 

ευρώ,καθώς και με χαρτονομίσματα των 5, 10 και 20 ευρώ (πίνακας C[8]).  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0.10 0.20 0.50 1 2 5 10 20 

 

Το λογισμικό του μηχανήματος, αφού έχει υπολογίσει το ποσό που πρέπει να 

επιστραφεί, καλεί την παρακάτω διαδικασία για να βρεθεί ο ελάχ ιστος αριθμός 

των απαιτούμενων κερμάτων και χαρτονομισμάτων που πρέπει να δώσει πίσω 

στον καταναλωτή. Κάθε στιγμή θα γίνεται επιλογή του νομίσματος που 

αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο δυνατό ποσό. Για παράδειγμα, για να σχηματιστεί το 

ποσό των 29.17€, απαιτούνται 1 χαρτονόμισμα των 20€, 1 των 5€, 2 κέρματα των 

2€ και 1 κέρμα των 10 λεπτών. Ο καταναλωτής ενημερώνεται μόνο για τα 

κέρματα και τα χαρτονομίσματα που θα λάβει. Ποσά μικρότερα των 10 λεπτών 

δεν επιστρέφονται.  

 

 

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  Ρέστα(C,  ποσό)  

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

     ΑΚΕΡΑΙΕΣ: k 

     ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: C[8], i , ποσό  

ΑΡΧΗ  
k ← 8  

i ← 1  

ΌΣΟ i > 0 ΚΑΙ ποσό >= 0.1 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ   

     ΑΝ C[ i ] <= ποσ ΤΟΤΕ   

          k ← k + 1  

          ποσό ← ποσό - C[i]  

     ΑΛΛΙΩΣ  

          ΑΝ k > 3 ΤΟΤΕ 

               ΓΡΑΨΕ ‘Λαμβάνετε’, k, ‘των’, C[ i ], ‘ευρώ’ 

          ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
          k   1  

          i ← i – 2   

     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

 
Η διαδικασία περιέχει λάθη. Γράψτε στο τετράδιο σας τη λέξη ‘Συντακτικό’ και 

δίπλα μόνο τους αριθμούς γραμμής που υπάρχουν συντακτικά λάθη. Παρομοίως 

για τα λογικά λάθη.  

Στη συνέχεια να γράψετε στο τετράδιο σας διορθωμένη όλη τη διαδικασία.  

(μονάδες 9)  

Μονάδες 40  

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Β : 

 
B1.  Το μουσείο της Ακρόπολης δέχεται χιλιάδες επισκέπτες ημερησίως. Η χώρα 

προέλευσης του κάθε επισκέπτη αποθηκεύεται σε πίνακα Β[10000]. Στο τέλος 

της ημέρας, ο υπεύθυνος του μουσείου εκτυπώνει μία αναφορά με το πλήθος των 

διαφορετικών χωρών και το όνομα κάθε μίας από αυτές, μία μ όνο φορά. Το 

παρακάτω τμήμα προγράμματος επιτελεί την παραπάνω επεξεργασία 

μεταφέροντας τα στοιχεία του πίνακα Β[10000]  σε έναν πίνακα D[250], 

ελέγχοντας σε κάθε περίπτωση ότι το στοιχείο του πίνακα Β δεν υπάρχει ήδη 

στον πίνακα D.  

 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
     ΔΙΑΒΑΣΕ επισκέπτες  

ΜΕΧΡΙΣ_OTOY επισκέπτες >= 2 ΚΑΙ επισκέπτες <= 10000  

j  1 

D[ … ]   B[1] 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ ……… 

     done   ΨΕΥΔΗΣ 

     …  1 

     ΟΣΟ k <= …  ΚΑΙ done = ……… ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

             ΑΝ  B[…] = …[ k ]  ΤΟΤΕ  

                   done   ΑΛΗΘΗΣ    

             ΑΛΛΙΩΣ 

                    k   k + 1  

              ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

      ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
      ΑΝ  done = ΨΕΥΔΗΣ ΤΟΤΕ 

               j   j + 1  

               D[ … ]  B[…] 

               ΓΡΑΨΕ D[ j ] 

       ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
ΓΡΑΨΕ ‘Πλήθος διαφορετικών χωρών:’, …  

Γράψτε το τμήμα προγράμματος στο τετράδιο σας συμπληρώνοντας κατάλληλα 

όλα τα κενά.  

(μονάδες 10)  

B2.  Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου που χρησιμοποιεί ένα μονοδιάστατο 

πίνακα Α[20]. Ο πίνακας περιέχει άρτιους και περιττούς  θετικούς ακεραίους, σε 

τυχαίες θέσεις. Το τμήμα αλγορίθμου δημιουργεί ένα νέο πίνακα Β[20] στον 

οποίο υπάρχουν πρώτα οι άρτιοι και μετά ακολουθούν οι περιττοί.  

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αλγόριθμο συμπληρώνοντας τα κενά:  

Κ   0 

Για i από . .. .. .. .. .. .  μέχρι  . .. .. .. .. . .. 

Αν Α[  i ] mod 2 = 0 τότε  

Κ   . . .. .. .. .. .. 

Β[.... .. .. .. ..]   A[ i ] 

Τέλος_αν  

Τέλος_επανάληψης  
Για i από . .. .. .. .. .. . μέχρι  . .. .. .. .. . .. 

Αν Α[  i ] mod 2 = ... .. .. .. .. . τότε 

. . .. .. .. .. ..  

Β[.... .. .. .. ..]   A[... .. .. .. .. .]  

Τέλος_αν  

Τέλος_επανάληψης  

 

(μονάδες 10)  

Μονάδες 20  

 



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

ΘΕΜΑ Γ : 

Ένας μαθητής αγόρασε έναν εξωτερικό δίσκο χωρητικότητας 1000 GB, 

προκειμένου να αποθηκεύσει σε αυτόν ψηφιακά αρχεία.  

 

Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο:  

Γ1.  α.  Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. 

(μονάδες 2)  

       β.  Για κάθε ψηφιακό αρχείο που θέλει να αποθηκεύσει ο μαθητής στον 

εξωτερικό δίσκο, να διαβάζει το όνομά του και το μέγεθός του (σε GB) και να 

ελέγχει, αν επαρκεί η διαθέσιμη χωρητικότητα του εξωτερικού δίσκου. Εφόσον 

επαρκεί, να εμφανίζει το μήνυμα «Επιτρεπτή αποθήκευση» και να υπολογίζει τη 

νέα διαθέσιμη χωρητικότητα του εξωτερικού δίσκου. Να τερματίζει τον έλεγχο 

της αποθήκευσης ψηφιακών αρχείων στον εξωτερικό δίσκο, όταν το μέγεθος του 

αρχείου που θέλει να αποθηκεύσει ο μαθητής είναι μεγαλύτ ερο από τη διαθέσιμη 

χωρητικότητα του εξωτερικού δίσκου.  

(μονάδες 6)  

Γ2.  Να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό του αριθμού των αρχείων που 

αποθηκεύτηκαν και έχουν μέγεθος μεγαλύτερο των 10 GB. 

(μονάδες 4)  

Γ3.  Να βρίσκει και να εμφανίζει τα ονόματα των δύο μικρότερων σε μέγεθος 

αρχείων που αποθηκεύτηκαν στον εξωτερικό δίσκο.  

(μονάδες 8)  

Μονάδες 20  

 

Να θεωρήσετε ότι:  

α) θα αποθηκευτούν τουλάχιστον δύο αρχεία στον εξωτερικό δίσκο,  

β) τα μεγέθη όλων των αρχείων που αποθηκεύονται, είναι διαφορετικά μεταξύ 

τους.  

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Δ : 
Σε ένα σεμινάριο διάρκειας 6 μηνών, τηρούνται απουσίες ανά μήνα για κάθε 

συμμετέχοντα. Στο σεμινάριο συμμετέχουν 50 επιμορφούμενοι και ο καθένας έχει 

ένα μοναδικό αλφαριθμητικό κωδικό, που αποθηκεύεται στον πίνακα ΚΩΔ[50] .  

Οι απουσίες κάθε συμμετέχοντα ανά μήνα σεμιναρίου αποθηκεύονται σε 

δισδιάστατο πίνακα απουσιών ΑΠ[50,6] .  Η γραμματεία τηρεί το σύνολο των 

απουσιών για τα δύο τρίμηνα του εξαμήνου σε πίνακα ΑΠΤΡ[50,2] ,  όπου η 

πρώτη στήλη προσδιορίζει το πρώτο τρίμηνο και η δεύτερη το δεύτερο τρίμηνο 

για κάθε συμμετέχοντα.  



ΑΡΧΗ 7ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 7ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

Να κατασκευάσετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ αποτελούμενο από υποπρογράμματα 

ως εξής:  

Δ1. Διαδικασία ΕΙΣ,  που διαβάζει τον κωδικό του κάθε επιμορφούμενου, τις 

απουσίες του ανά μήνα σεμιναρίου και ενημερώνει τον πίνακα ΚΩΔ και τον 

πίνακα ΑΠ κατάλληλα (θεωρείστε ότι τα δεδομένα εισάγονται σωστά).  

(μονάδες 2)  

Δ2. Συνάρτηση ΣΥΝΑΠ,  που υπολογίζει το σύνολο απουσιών για έναν 

επιμορφούμενο σε ένα τρίμηνο. Η συνάρτηση δέχεται τον αριθμό της γραμμής 

που προσδιορίζει τον επιμορφούμενο στον πίνακα ΑΠ,  τον πίνακα των απουσιών 

και τον αριθμό του πρώτου μήνα του τριμήνου (για παράδειγμα, 1 για το πρώτο  

τρίμηνο, 4 για το δεύτερο τρίμηνο) και επιστρέφει το σύνολο των απουσιών του 

τριμήνου.  

(μονάδες 3)  

Δ3. Συνάρτηση ΔΥΑΔ_ΑΝΑΖ, που δέχεται τον κωδικό ενός επιμορφούμενου και 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟ  τον πίνακα των κωδικών ΚΩΔ και επιστρέφει τον αριθμό 

της γραμμής που βρίσκεται ο κωδικός που αναζητείται (ΔΥΑΔΙΚΗ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ). Αν ο κωδικός δεν βρεθεί, επιστρέφει 0.  

(μονάδες 4)  

Δ4. Κύριο πρόγραμμα το οποίο:  

α) περιέχει τμήμα δηλώσεων. (μονάδα 1)  

β) καλεί τη διαδικασία ΕΙΣ για είσοδο δεδομένων. (μονάδα 1)  

γ) για κάθε επιμορφούμενο υπολογίζει το σύνολο των απουσιών των δύο 

τριμήνων καλώντας τη συνάρτηση ΣΥΝΑΠ και ενημερώνει τον πίνακα ΑΠΤΡ.  

(μονάδες 2)  

 
δ) ταξινομεί σε αύξουσα σειρά (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ) τον πίνακα 

των κωδικών ΚΩΔ ,  κάνοντας τις απαιτούμενες αναδιατάξεις  στον πίνακα ΑΠΤΡ.  

(μονάδες 4)  

 

ε) διαβάζει επαναληπτικά έναν κωδικό. Για τον συγκεκριμένο κωδικό καλείται η 

συνάρτηση ΔΥΑΔ_ΑΝΑΖ.  Αν ο κωδικός αντιστοιχεί σε επιμορφούμενο, να 

εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα δυνατότητας ή μη συμμετοχής του στις εξετάσεις. 

Στις εξετάσεις δικαιούνται συμμετοχής οι επιμορφούμενοι που έχουν λιγότερες 

από 10 απουσίες σε καθένα από τα δύο τρίμηνα. Αν ο κωδικός δεν βρεθεί, 

εμφανίζει μήνυμα «ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ». Η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται μέχρι να δοθεί ως κωδικός η λέξη ΤΕΛΟΣ. (μονάδες 3)  

(μονάδες 11)  

Μονάδες 20  

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  


