
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 

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) Ο μεταγλωττιστής δέχεται στην είσοδό του ένα πρόγραμμα γραμμένο σε μια 

γλώσσα υψηλού επιπέδου και παράγει ένα ισοδύναμο πρόγραμμα σε γλώσσα 

μηχανής. 

2) Η εντολή GOTO που αλλάζει τη ροή εκτέλεσης ενός προγράμματος είναι 

απαραίτητη στο δομημένο προγραμματισμό .  

3) Η σειριακή αναζήτηση χρησιμοποιείται αποκλειστικά στους ταξινομημένους 

πίνακες . 

4) Στη διαδικασία η λίστα παραμέτρων είναι υποχρεωτική .  

5) Η απεριόριστη εμβέλεια καταστρατηγεί την αρχή της αυτονομίας των 

υποπρογραμμάτων .  

 

(μονάδες 5)  

 

Α2.   
α. Ποιοι είναι οι δύο πλέον διαδεδομένοι αλγόριθμοι αναζήτησης; (ονομαστικά) 

Ποιος είναι ο πλέον αποδοτικός και τι περιορισμό έχει;  

(μονάδες 3) 

β. Από τι προσδιορίζεται μία γλώσσα προγραμματισμού;  (ονομαστικά) 

(μονάδες 3) 

γ.   i. Τι ονομάζεται εμβέλεια σε προγραμματιστικό περιβάλλο ν;  

(μονάδες 1)  

ii.  Τι εμβέλεια χρησιμοποιείται στη Γλώσσα  και ποια είναι τα πλεονεκτήματά 

της; 

 (μονάδες 3)   

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

Α3.    
Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα:  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΣΚΗΣΗ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

       ΑΚΕΡΑΙΕΣ : A, B, Γ 

ΑΡΧΗ  

      ΔΙΑΒΑΣΕ A, B, Γ 

      ΚΑΛΕΣΕ  ΔΙΑΔ(Β,Α,Γ)  

      ΓΡΑΨΕ  D 

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΔΙΑΔΙΚ(Β,Γ)  

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

     ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Β  

     ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : Γ  

ΑΡΧΗ  
     B   B + 1  

     Γ   Γ + 2  

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

 
Να βρείτε τα συντακτικά λάθη που τυχόν υπάρχουν. Να δικαιολογήσετε την 

απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 

Α4.  
Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος  

Είσοδος: Δύο ακέραιοι M1 και M2 

Βήμα 1 

Βήμα 2 

Βήμα 3 

Βήμα 4 

Βήμα 5 

Βήμα 6 

Βήμα 7 

Θέσε P=0 

Αν M2>0, τότε πήγαινε  στο Βήμα 3, αλλιώς πήγαινε στο Βήμα 7 

Αν ο Μ2 είναι περιττός, τότε θέσε P=P+M1 

Θέσε Μ1=Μ1*2  

Θέσε Μ2=Μ2  div 2 

Πήγαινε  στο Βήμα 2 

Τύπωσε τον P 

 

α) Ποιος τρόπος αναπαράστασης αλγορίθμου χρησιμοποιείται;  

(μονάδες 1) 

β) Ποιο αλγοριθμικό κριτήριο μπορεί να παραβιασθεί περιγράφοντας τον 

αλγόριθμο με αυτόν τον τρόπο;  

(μονάδες 1) 

γ) O παραπάνω αλγόριθμος ακολουθεί τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού;  Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 2) 

δ) Χρησιμοποιώντας κωδικοποίηση, να μετατραπεί σε αλγόριθμο που ακολουθεί τις αρχές του 

δομημένου προγραμματισμού.   

(μονάδες 3) 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

 

Α5.  
Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:  

 

Α  0 

Β  0 

Γ  0 

Δ  0 

Για Ε από 1 μέχρι  496 

     Διάβασε  Ζ 

     Αν Ε=1 Τότε  Η  Ζ 

     Α Α+Ζ 

     Αν Ζ ≥ 18 Τότε 

          Β  Β+Ζ  

          Γ  Γ+1 

     Τέλος_Αν 
     Αν Ζ > 0 Τότε  Δ Δ+1 

     Αν Ζ < Η Τότε ΗΖ 

Τέλος_Επανάληψης  

Θ  Α/496  

Αν Γ≠0 Τότε  ΙΒ/Γ  

Κ  496 – Γ 

 

Το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου υπολογίζει στις μεταβλητές  

Η, Θ, Ι, Κ και Δ τις παρακάτω πληροφορίες:  

1. Μέσος όρος όλων των τιμών εισόδου  

2. Πλήθος των θετικών τιμών εισόδου  

3. Μικρότερη τιμή εισόδου  

4. Μέσος όρος των τιμών εισόδου από 18 και πάνω  

5. Πλήθος των τιμών εισόδου κάτω από 18.  

 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς των πληροφοριών 1 έως 5 και δίπλα 

το όνομα της μεταβλητής που αντιστοιχεί σε κάθε πληροφορία.   

(μονάδες 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

A6.  
Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου με αριθμημένες τις εντολές του:  

 

(1)   Σ  0  

(2)   Κ   0  

(3)   Αρχή_Επανάληψης   

(4)        Διάβασε Χ  

(5)        Σ   Σ+Χ  

(6)        Αν Χ > 0 τότε  

(7)             Κ  Κ+1  

(8)        Τέλος_Αν  

(9)   Μέχρις_ότου  Σ>1000  

(10) Εμφάνισε Χ 

 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 

1-5 και  δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι 

λανθασμένη.  

1. Η εντολή (4) θα εκτελεστεί τουλάχιστον μία φορά.  

2. Η εντολή (1) θα εκτελεστεί ακριβώς μία φορά.  

3. Στη μεταβλητή Κ καταχωρείται το πλήθος των θετικών αριθμών που 

δόθηκαν.  

4. Η εντολή (7) εκτελείται πάντα λιγότερες φορές από την εντολή (4).  

5. Η τιμή που θα εμφανίσει η εντολή (10) μπορεί να είναι αρνητικός αριθμός.  

 (μονάδες 5) 

 

Α7.  

 

Δίνεται τετραγωνικός πίνακας Π[100, 100] και το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου 

σε ψευδογλώσσα:  

 

Για i από 1 μέχρι  100 

 Για j  από  1 μέχρι  100 

  Αν i < j τότε  

   Διάβασε  Π[i,j] 

  Τέλος_αν  

 Τέλος_επανάληψης  

Τέλος_επανάληψης  
 

Να μετατρέψετε το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου χωρίς τη χρήση της δομής 

επιλογής, έτσι ώστε να επιτελεί την ίδια λειτουργία.  

  

(μονάδες 5) 

Μονάδες 40  

 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

ΘΕΜΑ Β : 

B1.   
Δίνεται μονοδιάστατος πίνακας Α[40] και το παρακάτω ημιτελές τμήμα 

αλγορίθμου, το οποίο αντιγράφει όλα τα στοιχεία του Α σε ένα δισδιάστατο 

πίνακα Β[8,5] κατά γραμμή. Δηλαδή, τα 5 πρώτα στοιχεία του μονοδιάστατου 

πίνακα τοποθετούνται στην πρώτη γραμμή του πίνακα Β, τα επόμενα 5 στη 

δεύτερη γραμμή κ.ο.κ.  

 

I   1 

K   1 

Για M από 1 μέχρι  …
(1 )

… 

 B[I, K]   A[…
(2 )

…] 

 …
(3 )

…  …
(4 )

… + 1 

 Αν …
(5 )

… > …
(6 )

… τότε  

    I   I + …
(7 )

… 

    K   …
(8 )

… 

 Τέλος_αν  

Τέλος_επανάληψης  
 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς (1) έως (8), 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 4) 

Β2.   

Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου, όπου η μεταβλητή x έχει θετική ακέραια τιμή: 

 

Αν x > 1 τότε  

 y   x 

 Αρχή_επανάληψης  

  y   y – 2  

  Εμφάνισε  y 

 Μέχρις_ότου  y ≤ 0  

Τέλος_αν 

 

 

α. Να σχεδιάσετε στο τετράδιό σας το ισοδύναμο διάγραμμα ροής.  

(μονάδες 4) 

 

 

β. Να ξαναγράψετε το τμήμα αυτό στο τετράδιό σας, χρησιμοποιώντας την 

εντολή Για αντί της εντολής Μέχρις_ότου.   

(μονάδες 4) 



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

B3.   
Να γράψετε τις διαδικασίες οι οποίες καλούνται στο παρακάτω τμήμα 

προγράμματος  

Για i από 2 μέχρι  10 

      Για j  από 10 μέχρι  i με_βήμα  -1 

            Αν ΜΟ[j-1] > ΜΟ[j] τότε  

                  Κάλεσε  Αντιμετάθεση1(MO, j) 

                  Κάλεσε  Αντιμετάθεση2(ΟΝ[ j-1],ΟΝ[ j]) 

            Τέλος_αν 

     Τέλος_επανάληψης  

Τέλος_επανάληψης  
 

( ΜΟ[10] πίνακας μέσων όρων βαθμολογίας και ΟΝ[10] πίνακας ονομάτων)  

 

(μονάδες 8) 

Μονάδες 20  

ΘΕΜΑ Γ : 
Μια εταιρεία μεταφοράς δεμάτων διαθέτει δύο αποθήκες, Α και Β, στο 

αεροδρόμιο. Κατά την παραλαβή δεμάτων, κάθε δέμα τοποθετείται στην αποθήκη 

που έχει εκείνη τη στιγμή τον περισσότερο ελεύθερο χώρο.  Αν ο ελεύθερος 

χώρος της αποθήκης Α είναι ίσος με τον ελεύθερο χώρο της αποθήκης Β, το δέμα 

τοποθετείται στην αποθήκη Α. Όταν όμως το δέμα δε χωρά σε καμία από τις δύο 

αποθήκες προωθείται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, που 

βρίσκονται εκτός αεροδρομίου.  

 

Α) Να κατασκευάσετε πρόγραμμα που:  

1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.  (μονάδες 2) 

2. Να διαβάζει τα μεγέθη του ελεύθερου χώρου των αποθηκών Α και Β.  

(μονάδες 2) 

3. Να διαβάζει το μέγεθος κάθε εισερχόμενου δέματος και να εμφανίζει το 

όνομα της αποθήκης (Α ή Β) στην οποία θα τοποθετηθεί αυτό ή να 

εμφανίζει το μήνυμα «Προώθηση», όταν το δέμα δε χωρά σε καμία από τις 

αποθήκες Α ή Β. Η διαδικασία παραλαβής τερματίζεται, όταν εισαχθεί ως 

μέγεθος δέματος η τιμή 0.  (μονάδες 6) 

4. Στη συνέχεια, να καλεί υποπρόγραμμα, το οποίο να βρίσκει και να 

εμφανίζει το όνομα της αποθήκης (Α ή Β) στην οποία τοποθετήθηκαν τα 

περισσότερα δέματα, ή το μήνυμα «Ισάριθμα» σε περίπτωση που στις δύο 

αποθήκες Α και Β τοποθετήθηκαν ισάριθμα δέματα, ή το μήνυμα «Καμία 

αποθήκευση στο αεροδρόμιο»,  αν κανένα δέμα δεν τοποθετήθηκε σε 

οποιαδήποτε από τις αποθήκες Α ή Β.  (μονάδες 2) 

 
Β) Να κατασκευάσετε το υποπρόγραμμα που περιγράφεται στο ερώτημα Α4.  

(μονάδες 8) 

Μονάδες 20  



ΑΡΧΗ 7ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 7ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

ΘΕΜΑ Δ : 

 
Στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για 120 θέσεις παίρνουν μέρος 800 υποψήφιοι οι οποίοι 

διαγωνίστηκαν  σε 50  συνολικά  ερωτήσεις  τύπου  «Σωστό -Λάθος».  Για  την  

απλοποίηση της διόρθωσης των γραπτών  οι σωστές απαντήσεις με Σ ή Λ 

καταχωρούνται σε έναν πίνακα Α[50]. Να γραφεί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ το οποίο  

Δ0.  θα  περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων  μεταβλητών 

(μονάδες 2) 

Δ1.  θα καταχωρεί τα ονόματα των υποψηφίων σε έναν πίνακα Ο[800]  

(μονάδες 1) 

Δ2.  θα καταχωρεί τις απαντήσεις των υποψηφίων σε έναν πίνακα Β[800,50] και 

τις σωστές απαντήσεις σε έναν πίνακα Α[50] (να γίνει με κλήση 

υποπρογράμματος)  

(μονάδες 3) 

Δ3.  θα βρίσκει το πλήθος των σωστών απαντήσεων κάθε υποψηφίου 

συγκρίνοντας τα στοιχεία των δύο πινάκων και θα το αποθηκεύει σε έναν πίνακα 

Π[800] (να γίνει με κλήση συνάρτησης)  

(μονάδες 5) 

Δ4.  θα ταξινομεί τον πίνακα Π[800] κατά φθίνουσα σειρά και θα εμφανίζε ι τα 

ονόματα των 120 επιτυχόντων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η σειρά των ονομάτων 

θα είναι αλφαβητική.  

(μονάδες 4) 

Δ5.  αν υπάρχουν επιλαχόντες θα εμφανίζεται το πλήθος τους και το 

ονοματεπώνυμο του καθενός (επιλαχόντες είναι αυτοί που έχουν ισοβαθμήσει με 

τον  τελευταίο επιτυχόντα). Ο εντοπισμός επιλαχόντων να διακόπτεται όταν αυτό 

γίνεται δυνατό (δηλαδή να αποφευχθούν οι περιττοί έλεγχοι).  

(μονάδες 5) 

Μονάδες 20  

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  


