
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 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) Δομή δεδομένων είναι ένα σύνολο αποθηκευμένων δεδομένων τα οποία 

μπορούν να επεξεργαστούν από  ένα σύνολο λειτουργιών (πράξεις).  

2) Μερικές από τις πράξεις επί των δομών δεδομένων είναι η προσπέλαση, η 

αναζήτηση και η ταξινόμηση.  

3) Οι δυναμικές δομές έχουν σταθερό μέγεθος.  

4) Ο πίνακας είναι μία δυναμική δομή δεδομένων.  

5) Ένας πίνακας περιέχει πάντα στοιχεία του ίδιου τύπου (πχ μόνο ακεραίους).  

 (μονάδες  5) 

 
Α2.  Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω 

προτάσεις και δίπλα το γράμμα της σωστής απάντησης (μία μεταξύ των 

προτεινόμενων):  

 

i.  Το στοιχείο που βρίσκεται στην 5
η
 στήλη και 4

η
 γραμμή ενός πίνακα με όνομα 

Β συμβολίζεται ως: 

α) Β[5,4]     β) Β[5]Β[4]     γ) Β[4,5]     δ) Β[5…4]     ε) Β[4]Β[5]     στ) Β[4…5]  

 

ii.  Ένας πίνακας ακεραίων, 4 θέσεων, περιέχει στις τρεις πρώτες θέσεις του τις 

τιμές 7, 3 και 6. Πόσες από τις τιμές “3.4”, 8, “Δύο”, 1.5, “9” μπορούν να 

εκχωρηθούν στην τελευταία θέση;  

α) καμία     β) μία     γ) δύο     δ) τρεις     ε) τέσσερις     στ) όλες  

 

iii.  Τι εμφανίζει το διπλανό τμήμα αλγόριθμου, αν ο Α είναι πίνακας Ν xΜ 

στοιχείων;  

α)   Τα στοιχεία της 4
ης

 στήλης του πίνακα  

β)   Τα στοιχεία της i-οστής στήλης του πίνακα  

γ)   Τα στοιχεία της i-οστής γραμμής του πίνακα  

δ)   Τα στοιχεία της 4
ης

 γραμμής του πίνακα  

 

 (μονάδες 6) 

 

Για i από  1 μέχρι  Μ 

      Εμφάνισε  A[4,i]  

Τέλος_επανάληψης  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 
Α3.  i) Στον πίνακα Α με τιμές 3, 2, 8, 1, 9 

εφαρμόζουμε το διπλανό τμήμα αλγόριθμου.  

 

Τι  τιμές έχει ο πίνακας Β;  

 

(μονάδες 5) 

 

 
ii) Οι πίνακες ακεραίων Α και Β είναι μονοδιάστατοι με πέντε και τρεις θέσεις 

αντιστοίχως. Το περιεχόμενό τους είναι:  

 
Να γράψετε στο τετράδιό σας το περιεχόμενο του πίνακα Α μετά την εκτέλεση  

των ακόλουθων εντολών.  

Α[Β[1]]  7 

Α[Β[2]]  2 

Α[Β[3]]  8 

(μονάδες 3) 

 

Α4.  

 

Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου, το οποίο εμφανίζει τα τετράγωνα των 

περιττών αριθμών από το 99 μέχρι το 1 με φθίνουσα σειρά.  

 

Για i από 99 μέχρι  1 με_βήμα -2  

     x  i^2  

     Εμφάνισε  x  

Τέλος_επανάληψης  
 

α. Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου με 

αποκλειστική χρήση της δομής επανάληψης «Όσο ... επανάλαβε».  

(μονάδες 4) 

β. Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου με 

αποκλειστική χρήση της δομής επανάληψης «Αρχή_επανάληψης ... 

Μέχρις_ότου».  

(μονάδες 4) 

 

 

 

Για κ από 1 μέχρι  5 

    Β[κ]  Α[5-κ+1] 

Τέλος_επανάληψης  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

Α5.  
Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου σε μορφή διαγράμματος ροής:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να κατασκευάσετε ισοδύναμο τμήμα αλγορίθμου σε ψευδογλώσσα.            

(μονάδες 6) 

 

A6.  Δίνεται το παρακάτω ημιτελές τμήμα αλγορίθμου:  

 

Α ← . .. 

Β ← . .. 

Αρχή_επανάληψης  

 Β ← . .. 

 Α ← . .. 

Μέχρις_ότου Α>200  

Εμφάνισε Β 

Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου με τα κενά 

συμπληρωμένα, έτσι ώστε να υπολογίζει και να εμφανίζει το άθροισμα των 

περιττών ακεραίων από το 100 έως το 200.  

 

(μονάδες  7) 

Μονάδες 40 

 

 

 

 

 

Διάβασε α  

α > 0 

Α 

Ψ 

Εμφάνισε α  

α > 10 α  α + 2  

Ψ 

Α 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

ΘΕΜΑ Β : 

 

 

Β1.  

 
Δίδεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:  

 

ΓΙΑ  i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 

     ΑΝ i MOD  2=0 ΤΟΤΕ 

          ΕΜΦΑΝΙΣΕ i 

     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

 

Να γραφούν ισοδύναμα τμήματα αλγορίθμου (δηλαδή να εμφανίζουν τις ίδιες  

τιμές). 

 

α) Με χρήση της εντολής ΓΙΑ, χωρίς την εντολή ΑΝ  

(μονάδες 3) 

 

β) Με χρήση της εντολής ΟΣΟ, χωρίς την εντολή ΑΝ  

(μονάδες 2) 

 

B2.   

 

Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος:  

 

Αλγόριθμος Παράγοντες  

Διάβασε α 

k   2 

Όσο α > 1 επανάλαβε  

     Αν α mod k = 0 τότε 

          Εμφάνισε k 

          α  α div k 

     Αλλιώς  

           k  k+1 

     Τέλος_αν 

Τέλος_επανάληψης  
Τέλος Παράγοντες  

 

Να σχεδιάσετε στο τετράδιό σας το αντίστοιχο διάγραμμα ροής.  

(μονάδες  5) 

 

 

 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 Β3.  
Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:  

 

Κ   1  

Χ  –1  

i   0  

Όσο  Χ < 7 επανάλαβε   

i   i + 1  

Κ   Κ * Χ  

Εμφάνισε  Κ, Χ  

Αν i mod 2=0 τότε   

     X   X+1  

Αλλιώς  

     X   X+2  

Τέλος_Αν  

Τέλος_επανάληψης  

 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές που θα εμφανίσει το τμήμα 

αλγορίθμου κατά την εκτέλεσή του με τη σειρά που θα εμφανιστούν.  

 (μονάδες 5) 
 

Β4.   
Έστω πίνακας table  με Μ γραμμές και Ν στήλες που περιέχει αριθμητικές τιμές. 

Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος που υπολογίζει το άθροισμα κατά γραμμή, κατά 

στήλη και συνολικά.  

 

1. Αλγόριθμος  Αθρ_Πίνακα 

2. Δεδομένα  // m, n, table //  

3. sum  0 

4. Για i από 1 μέχρι  m 

5.      row [i]  0 

6. Τέλος_επανάληψης  

7. Για j  από 1 μέχρι  n 

8.      col [j]  0 

9. Τέλος_επανάληψης  

10. Για i από 1 μέχρι  m 

11.      Για j από  1 μέχρι  n 

12.           …………………………………………………………………  

13.           …………………………………………………………………  

14.           ………………………………………………………………… 

15.      Τέλος_επανάληψης  

16. Τέλος_επανάληψης  

17. Αποτελέσματα  // row, col, sum //  

18. Τέλος Αθρ_Πίνακα                  ! (συνέχεια  εκφώνησης στην επόμενη σελίδα) 



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

Τα αθροίσματα των γραμμών καταχωρίζονται στον πίνακα row, των στηλών στον 

πίνακα col και το συνολικό άθροισμα στη μεταβλητή sum.  

Να γράψετε στο  τετράδιό σας τις εντολές που πρέπει να συμπληρωθούν στις 

γραμμές 12, 13 και 14, ώστε ο αλγόριθμος να επιτελεί τη λειτουργία που 

περιγράφτηκε.  

(μονάδες  5) 

Μονάδες 20  

ΘΕΜΑ Γ : 

 

Ένας καταναλωτής επισκέπτεται στο διαδίκτυο το αγαπημένο του ηλεκτρονικό κατάστημα 

προκειμένου να αγοράσει διάφορα προϊόντα. Προτίθεται να ξοδέψει μέχρι 1000 ευρώ.  

Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο:  

Γ1) θα περιέχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών 

(μονάδες  2) 

Γ2) για κάθε προϊόν, να διαβάζει το όνομα, την τιμή και το είδος του (“ένδυση”/“τεχνολογία”) 

και να επιτρέπει την αγορά του, εφόσον η τιμή του δεν υπερβαίνει το διαθέσιμο υπόλοιπο 

χρημάτων. ∆ιαφορετικά να τερματίζει τυπώνοντας το μήνυμα «ΤΕΛΟΣ ΑΓΟΡΩΝ».  

(μονάδες 2) 

Σημείωση: Να γίνεται έλεγχος εγκυρότητας για την τιμή των προϊόντων(αποδεκτές τιμές 

μεγαλύτερες ή ίσες από 1 ευρώ).  

Γ3) να τυπώνει:  

1. Το συνολικό ποσό που ξόδεψε ο συλλέκτης.  

(μονάδες 2) 

2. Το πλήθος των ειδών ένδυσης και το πλήθος των ειδών τεχνολογίας που αγόρασε.  

(μονάδες 2) 

3. Το πλήθος των προϊόντων με τιμή μεγαλύτερη των 100 ευρώ 

(μονάδες 2) 

4. Το όνομα και την τιμή του ακριβότερου προϊόντος 

(μονάδες 2) 

5.  Το ποσό που περίσσεψε, εφόσον υπάρχει, διαφορετικά το μήνυμα 

«ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ».   

(μονάδες 2) 
Μονάδες 14 

Αφήνοντας ολοκληρωμένη την λύση σας για την παραπάνω άσκηση, γράψτε τα 

κατάλληλα  υποπρογράμματα ,  τις κατάλληλες λίστες παραμέτρων  (μεταβλητές) 

και τις κατάλληλες εντολές προγράμματος  που θα τα καλούν για  

α) τον έλεγχο δεδομένων της τιμής του ερωτήματος Γ2                      (μονάδες 2) 

β) το ερώτημα Γ3 2                                                                         (μονάδες 2) 

γ) το ερώτημα Γ3 3                                                                          (μονάδες 2) 
Μονάδες 6 

Μονάδες 20  



ΑΡΧΗ 7ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 7ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

ΘΕΜΑ Δ : 

 
Σε πίνακα ΟΝ[30] εισάγουμε τα ονόματα 30 μαθητών και σε πίνακα ΒΑΘ[30,14] 

τη βαθμολογία των μαθητών σε 14 μαθήματα  

Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο: 

Δ1) θα περιέχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών  

(μονάδες  2) 

Δ2) θα διαβάζει τους πίνακες και ειδικά για τον ΒΑΘ[30,14] θα γίνεται 

επαναληπτικός έλεγχος εγκυρότητας ότι οι βαθμοί είναι μεταξύ του 0 και του 20.  

(μονάδες  2) 

Δ3) για κάθε μαθητή θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το μέσο όρο βαθμολογίας  

(μονάδες  2) 

Δ4) σε κάθε μάθημα θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το πλήθος των μαθητών με 

βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 18.5 (άριστα)  

(μονάδες  2) 

Δ5) θα διαβάζει το όνομα ενός μαθητή  και αν υπάρχει στον πίνακα ΟΝ[30] θα 

εμφανίζει τους βαθμούς του σε όλα τα μαθήματα και τη μέση βαθμολογία του, 

διαφορετικά το μήνυμα “Δεν υπάρχει”.  

(μονάδες  3) 

Δ6) θεωρώντας γνωστό ότι η Άλγεβρα είναι το 4
ο
 μάθημα, θα υπολογίζει και θα 

εμφανίζει το μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα της Άλγεβρας.  

(μονάδες  3) 

Δ7) θα εμφανίζει το όνομα ή τα ονόματα των μαθητών που είχαν τον μεγαλύτερο  

βαθμό στην Άλγεβρα.  

(μονάδες  3) 

Δ8) θα εμφανίζει τα ονόματα των 5 καλύτερων μαθητών με βάση το μέσο όρο 

βαθμολογίας.  

(μονάδες  3) 

Μονάδες 20  

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  


