
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΕΠΠ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΡΤΙΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΟΚΤΩ  (8) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ : ΤΡΕΙΣ  ΩΡΕΣ (18:00 –  21:00) 

 
Επιμέλεια Διαγωνίσματος  : Μεϊντάνης  Απόστολος  
Ύλη : 95% (Δεν περιλαμβάνονται  τα υποπρογράμματα)  

Σημείωση  : Διαβάστε οπωσδήποτε την σημείωση που παρατίθεται στο τέλος των ερωτημάτων του 

Θέματος Γ !!!  

 

ΘΕΜΑ A 
 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με σωστό λάθος.  
 

1.  Οι εντολές στην δομή επανάληψης Αρχή επανάληψης εκτελούνται όσο η 
συνθήκη είναι ψευδής.  

2.  Οι εντολές στην δομή επανάληψης Οσο επανέλαβε εκτελούνται όσο η 

συνθήκη είναι αληθής. 
3.  Ο συμβολισμός Α[30,20] στο τμήμα δήλωσης μεταβλητών ενός 

προγράμματος δηλώνει ότι ο πίνακας Α έχει μέγεθος 20 γραμμών και 30 
στηλών. 

4.  Ο τύπος και η τιμή μίας μεταβλητής μπορούν να αλλάζουν κατά την 
διάρκεια ενός αλγορίθμου.  

5.  Η εντολή Διάβασε είναι εντολή εισόδου.  
Μονάδες 5 

A2. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος.  
 

Διάβασε Α,Β  
Π  0 

Όσο Β > 0 επανάλαβε  

 Αν Β MOD 2 = 1 τότε Π  Π + Α 
 Α  Α*2 

 Β  Β DIV 2 
Τέλος_επανάληψης  

 

1.  Να δοθεί το διάγραμμα ροής  
Μονάδες 1 

2.  Να σχεδιάσετε πίνακα τιμών για Α=30 και Β=11  
 Μονάδες 1 

  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

A3. Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμων. Να γίνουν οι μετατροπές 

όπως ζητούνται κατά περίπτωση  
 

A3_1.  
ΑΘΡ 0 

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΙΣΠΡΑΞΗ  

 ΑΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ <>0 ΤΟΤΕ ΑΘΡ  ΑΘΡ + ΕΙΣΠΡΑΞΗ 

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗ>0  
 

Να μετατραπεί ο παραπάνω αλγόριθμος στην δομή  
ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  

Μονάδες 1 
A3_2.  

ΠΛΗΘΟΣ0 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ -5 ΜΕ ΒΗΜΑ -2  

 ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ+1 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
 

 
Να μετατραπεί ο παραπάνω αλγόριθμος στην δομή  

ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  
Μονάδες 1 

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
Μονάδες 1 

A4. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος. Να γράψετε στο τετράδιό σας για κάθε 
μία από τις δοσμένες περιπτώσεις πόσες φορές εκτελείται η επανάληψη.  

 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ ΤΙΜΗ1 ΜΕΧΡΙ ΤΙΜΗ2 ΜΕ ΒΗΜΑ Β 

 ΕΝΤΟΛΕΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

 

ΤΙΜΗ1=10 , ΤΙΜΗ2=9 , Β=2  
ΤΙΜΗ1=10 , ΤΙΜΗ2=9 , Β=-3 

ΤΙΜΗ1=1 , ΤΙΜΗ2=3 , Β=2  
ΤΙΜΗ1=1 , ΤΙΜΗ2=9 , Β=4  

ΤΙΜΗ1=1 , ΤΙΜΗ2=9 , Β=0  
Μονάδες 5 

A5. Δίνεται το παρακάτω  πρόγραμμα.  
 

A5_1. Αναγνωρίστε τα επιμέρους προγραμματιστ ικά του στοιχεία όπως 
ζητούνται παρακάτω.  

 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10  

 ΓΡΑΨΕ “ΔΩΣΕ ΟΝΟΜΑ”  
 ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ[Ι] 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΓΡΑΨΕ “ΔΩΣΕ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ”  

ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 
ΒΡΕΘΗΚΕΨΕΥΔΗΣ 

ΘΕΣΗ0 

Ι1 
ΟΣΟ Ι<=10 ΚΑΙ ΒΡΕΘΗΚΕ=ΨΕΥΔΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  

 ΑΝ ΟΝ[Ι]=Χ ΤΟΤΕ 
  ΒΡΕΘΗΚΕΑΛΗΘΗΣ 

  ΘΕΣΗΙ 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

 ΙΙ+1 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
ΑΝ ΒΡΕΘΗΚΕ=ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ “ΤΟ ΟΝΟΜΑ”,ΟΝ[ΘΕΣΗ],”ΒΡΕΘΗΚΕ”  

ΑΝ ΒΡΕΘΗΚΕ=ΨΕΥΔΗΣ ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ “ΤΟ ΟΝΟΜΑ”,Χ,”ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ”  
 

1.  Μεταβλητές τύπου ακεραίων  
2.  Μεταβλητές τύπου χαρακτήρων  

3.  Μεταβλητές τύπου λογικών  
4.  Λογικός τελεστής 

5.  Λογική έκφραση (συνθήκη)  
6.  Συγκριτικός τελεστής   

7.  Όνομα πίνακα  
Μονάδες 6 

A5_2. Να περιγράψετε με δικά σας λόγια εν συντομία την λειτουργία του 
προγράμματος που αναφέρεται στο ερώτημα A5_1.  

Μονάδες 1 

 
A6. Να αναφέρετε ονομαστικά τα κριτήρια που πρέπει να ι κανοποιεί ένας 

αλγόριθμος. 
Μονάδες 2 

A6+1. Να δώσετε τμήμα αλγορίθμου στο οποίο δεν θα ικανοποιούνται 
τουλάχιστον 1 από τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος.  

Μονάδες 2 
 

A8. Να δοθεί αλγόριθμος ο οποίος.  
 

A8_1. Θα διαβάζει μία τιμή από τον  χρήστη και την τιμή αυτή θα την εκχωρεί 
στις 50 πρώτες θέσεις ενός μονοδιάστατου πίνακα Α[150] προσαυξημένη κατά 

την τιμή της θέσης. π.χ. Στην θέση 3 του πίνακα Α θα πρέπει να έχουμε το 
άθροισμα της τιμής που έχει δώσει ο χρήστης συν 3.  

Μονάδες 1 

A8_2. Στις επόμενες 50 θέσεις θα εκχωρεί τον μέσο όρο των 2 προηγούμενων 
τιμών π.χ. Στην θέση 83 του πίνακα θα πρέπει να έχουμε τον μέσο όρο από το 

περιεχόμενο των θέσεων 81 και 82.  
Μονάδες 1 

  



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

A8_3. Σε κάθε μία από τις τελευταίες 50 θέσεις θα πρέπει να αποθηκεύει τ ις 

τιμές που έχουν ήδη αποθηκευτεί στις θέσεις 51 έως και 100 με αντίστροφη 
σειρά. π.χ. στην θέση 101 θα έχουμε την τιμή που βρίσκεται στην θέση 100 

και στην θέση 150 αυτήν που βρίσκεται στην θέση 51.   
Μονάδες 1 

A9. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου. Να συμπληρώσετε τα κενά έτσι 
ώστε να εμφανίζει την μεγαλύτερη τιμή  από αυτές που δίνει ο χρήστης.  

 
ΔΙΑΒΑΣΕ Α,Β,Γ  

Δ  _______ 

ΑΝ _________ ΤΟΤΕ _________ 
ΑΝ _________ ΤΟΤΕ _________ 

ΓΡΑΨΕ __________ 
Μονάδες 2 

A10. Δίνονται οι παρακάτω αριθμητικές πράξεις στην στήλη Α, και στην στήλη 
Β αναφέρεται η ενδεχόμενη χρησιμότητα τους στον προγραμματισμό. Να γίνει 

η σωστή αντιστοίχιση. Θεωρείστε ότι η μεταβλητή Χ είναι τριψήφιος ακέραιος 
και θετικός αριθμός. 

 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

X MOD10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΤΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΥ 

XMOD2=0 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΥ 

XMOD2=1 1ο ΨΗΦΙΟ ΤΡΙΨΗΦΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΥ 

XDIV100 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ 

ΑΡΙΘΜΟΥ 

Μονάδες 2 

A11. Έστω οι τιμές για τις μεταβλητές Α,Β,C,D και οι αντίστοιχες λογικές 
πράξεις όπως δίνονται παρακάτω. Να γράψετε στο τετράδιο σας το αποτέλεσμα 

που προκύπτει ( ΑΛΗΘΗΣ η ΨΕΥΔΗΣ ) μετά την εκτέλεση τους. 
 

Α=13 
Β=2*A DIV 2 

C=AMODB+13 

D=C-A+B 
 

1. Α+B>=2*C KAI C<D-1 
2. OXI (Α+B>=2*13 KAI C<D)  

3. BDIVC-A>0 H DMODA<=0 
4. OXI (BDIVC-A>0 H DMODA<=B-C) 

Μονάδες 2 
  



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

A12. Να γράψετε στο τετράδιο σας ποιο ή ποια από τα παρακάτω τμήματα 

αλγορίθμων εμφανίζουν τον αριθμό 13 ... 13 φορές.  
 

Α. 
ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 13 ΜΕ_ΒΗΜΑ 13  

 ΓΙΑ Λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 13 ΜΕ ΒΗΜΑ 12  
  ΓΡΑΨΕ ''13'' 

 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

Β. 
ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 13 ΜΕ_ΒΗΜΑ 1  

 ΓΙΑ Λ ΑΠΟ 13 ΜΕΧΡΙ 1 ΜΕ ΒΗΜΑ -13 

  ΓΡΑΨΕ ''13'' 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
Γ. 

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 13 ΜΕ_ΒΗΜΑ 5  
 ΓΙΑ Λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 13 ΜΕ ΒΗΜΑ 4  

  ΓΡΑΨΕ ''13'' 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
Μονάδες 2 

A13.  Δίνεται ένας μονοδιάστατος πίνακας 13 θέσεων με ήδη αποθηκευμένες 
τιμές. Να δώσετε τμήμα αλγορίθμου για κάθε μία από τις παρακάτω 

περιπτώσεις όπως ζητούνται. Θεωρείστε ότι κάθε τμήμα αλγορίθμου είναι 
ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα.  

 

A13_1. Να ταξινομεί κατά αύξουσα σειρά τις τιμές που υπάρχουν στις μονές 
θέσεις ( θέσεις 1,3,5... ) του πίνακα 

Μονάδες 1 
A13_2. Να ταξινομεί κατά αύξουσα σειρά τις τιμές που υπάρχουν στις θέσεις 

3 έως και 13 ( η θέση 3 περιλαμβάνεται )  
Μονάδες 1 

A13_3. Να εκχωρεί την τιμή 0 σε όλες τις στις μονές θέσεις (θέσεις 1,3,5... ) 
του πίνακα χωρίς την χρήση δομών επιλογής  

Μονάδες 1 
 

ΘΕΜΑ Β 
 

Β1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου.  
 

Α  0  

Για Κ από 3 μέχρι 10 με_βήμα 3  
 Α  Α+Κ 

 Αν Κ<5 τότε 
  Β  Κ^2 

  C  B MOD 10 



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 Αλλιώς 

  B  (A DIV (Κ-3)) MOD C 
  C  A+B 

 Τέλος_αν 
 Εμφάνισε A,B,C,Κ 

Τέλος επανάληψης 

Εμφάνισε K 
 

Β1_1. Να γράψετε στο τετράδιο σας τις τιμές που θα εμφανιστούν.  
Μονάδες 6 

 
Β1_2. Να απαντήσετε με σωστό λάθος στις παρακάτω προτάσεις όσον αφορά 

τον αλγόριθμο που δίνεται προηγουμένως.  
 

1. Ο παραπάνω αλγόριθμος μπορεί να υλοποιηθε ί με την χρήση της δομής 
Αρχή_ επανάληψης  

2. Η μεταβλητή Α υπάρχει περίπτωση να πάρει και πραγματικές τιμές.  
3. Η εντολή Α  0 είναι περιττή. 

4. Εάν αφαιρέσουμε τις παρενθέσεις στην εντολή B  (A DIV (K-3)) MOD C 

το αποτέλεσμα δεν θα παραμείνει ίδιο.  
Μονάδες 2 

 
Β2.  

Δίνεται πίνακας Α[Ν,Ν] με ήδη καταχωρημένες αλφαριθμητικές τιμές . Να δοθεί 
τμήμα αλγορίθμου το οποίο θα δημιουργεί έναν καινούργιο πίνακα Β[Ν,Ν] σε 

κάθε θέση του οποίου θα αποθηκεύει την τιμή ΑΛΗΘΗΣ εάν η αντίστοιχη θέση 
του πίνακα Α έχει τιμή μεγαλύτερη η ίση του  ''Α'' και μικρότερη ή ίση του 

''Κ''. Στις υπόλοιπες θέσεις να αποθηκεύει την τιμή ΨΕΥΔΗΣ. Στον αλγόριθμο 
που θα δώσετε να ΜΗΝ γίνει καμία χρήση  δομής επιλογής. 

Μονάδες 4 
 

B3. Ο Τοτός επιστρέφει... κι αποφασίζει να κάνει τις αγορές του στο κοντινό 

πολυκατάστημα του χωριού του. Έχει μαζί του 50 ευρώ. Ξεκινάει από το σπίτι 
του και στο δρόμο για το πολυκατάστημα από το απέναντι μπαλκόνι τον 

φωνάζει η γιαγιά του και του δίνει τόσα χρήματα έτσι ώστε να αυξήσει το 
διαθέσιμο υπόλοιπο των χρημάτων του κατά 15%. Μπαίνει χαρούμενος τελικά 

στο κατάστημα και ξεκινάει τις αγορές του με την εξής μέθοδο. Για κάθε ένα 
προϊόν που θέλει να αγοράσει ελέγχει εάν το διαθέσιμο υπόλοιπο των 

χρημάτων του επαρκεί. Εάν επαρκεί το αγοράζει, διαφορετικά το επιστρ έφει 
στο ράφι. Ταυτόχρονα κάνει συμφωνία τιμής με τον εαυτό του να σταματήσει 

τις αγορές του είτε όταν το υπόλοιπο των χρημάτων του μειωθεί κάτω από 2 
ευρώ ή όταν επιχειρήσει τουλάχιστον 13 αποτυχημένες αγορές.  

 
Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό του κενού και δίπλα την κατάλληλη 

προσθήκη έτσι ώστε ο παρακάτω αλγόριθμος να υλοποιεί το παραπάνω 
σενάριο. 

  



ΑΡΧΗ 7ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 7ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Αλγόριθμος Τοτός  

 

Υπόλοιπο ←  50 * ___(1)____ 

μετρητής ← 0 

Όσο Υπόλοιπο ____(2)____   2  ____(3)___    μετρητής    ____(4)____    13   επανάλαβε  

 Εμφάνισε ' '  δώσε  κόστος προϊόντος ' '  

 Διάβασε ____(5)____ 

 Αν κόστος ____(6)_____ Υπόλοιπο τότε  

  Εμφάνισε ' '  τα  χρήματα δεν είναι αρκετά''  

  ____(7)____ ← μετρητής + ____(8)____ 

 _____(9)_____ 

  Εμφάνισε ' '  επιτυχής αγορά''  

  Υπόλοιπο ←  _____(10)____ - _____(11)_____ 

 Τέλος_αν  

_____(12)______ 

Τέλος Τοτός  

Μονάδες 4 

 
Β4. 

Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος.  
 

ΓΙΑ Λ ΑΠΟ 3 ΜΕΧΡΙ -3 ΜΕ ΒΗΜΑ -3 
 ΕΜΦΑΝΙΣΕ Λ 

 ΓΙΑ Κ ΑΠΟ -5 ΜΕΧΡΙ -4 
  ΕΜΦΑΝΙΣΕ Κ 

 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
 

Β4_1. Να γράψετε στο τετράδιο σας πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή 
ΕΜΦΑΝΙΣΕ Λ  

Μονάδες 1 
Β4_2. Να γράψετε στο τετράδιο σας πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή 

ΕΜΦΑΝΙΣΕ Κ 
Μονάδες 1 

Β4_3. Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα ροής  
Μονάδες 2 

 
ΘΕΜΑ Γ 

 
Να δοθεί πρόγραμμα το οποίο  

 

Γ1. Να περιέχει τμήμα δήλωσης των μεταβλητών.  
Μονάδες 1 

Γ2. Να διαβάζει το πλήθος των σχολείων του νομού Μεσσηνίας. Το πλήθος των  
σχολείων να εξασφαλίζει ότι δεν ξεπερνάει τα 1000.  

Μονάδες 1 
Γ3. Για κάθε σχολείο να διαβάζει την επωνυμία του σχολείου και να την 

αποθηκεύει σε πίνακα ΕΠΩΝ , το πλήθος των αιθουσών του κάθε σχολείου, 
την μέγιστη χωρητικότητα για κάθε αίθουσα, το πλήθος των μαθητών του κάθε 

σχολείου  και να την αποθηκεύει σε πίνακα ΠΛΜΑΘ, το φύλο του κάθε μαθητή 



ΑΡΧΗ 8ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 8ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

(α=αγόρι, κ=κορίτσι) εξασφαλίζοντας την ορθή καταχώρηση δεδομένων για 

τα πλήθη ( >0) και το φύλο των μαθητών. 
Μονάδες 6 

Γ4. Για κάθε σχολείο να εμφανίζει το πλήθος των αγοριών και το πλήθος των 
κοριτσιών καθώς κι ένα μήνυμα για το εάν υπήρξε πλήρης κάλυψη των 

διαθέσιμων θέσεων.  
Μονάδες 6 

Γ5. Να εμφανίζει τα ονόματα των σχολείων με τον μεγαλύτερο αριθμό 
μαθητών. 

  Μονάδες 6 
Παρατήρηση : Να μην χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε άλλος πίνακας για την 

επίλυση της άσκησης εκτός από τους δύο πίνακες που ρητά αναφέρονται στην 

εκφώνηση. Λύσεις επιμέρους ερωτημάτων με χρήση επιπλέον πινάκων δεν θα 
γίνουν δεκτές. 

 
ΘΕΜΑ Δ 

 
Να δοθεί πρόγραμμα το οποίο: 

 
Δ1. Να διαβάζει τις επωνυμίες 50 επιχειρήσεων και τις ετήσιες εισπράξεις κάθε 

επιχείρησης τα 15 τελευταία χρόνια και να αποθηκεύει τα δεδομένα σε 
κατάλληλους πίνακες.  

Μονάδες 2 
Δ2. Να διαβάζει την επωνυμία μία εταιρίας και σε περίπτωση που αυτή υπάρχει 

να εμφανίζει την μεγαλύτερη ετήσια είσπραξη που έχει τα τελευταία 15 χρόνια. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η επωνυμία να εμφανίζει κατάλληλα 

διαμορφωμένο μήνυμα. 

Μονάδες 4 
Δ3. Να υπολογίζει την μικρότερη ετήσια είσπραξη για κάθε έτος από όλες τις 

εταιρίες και να τις αποθηκεύει σε μονοδιάστατο πίνακα.   
Μονάδες 3 

Δ4. Να εμφανίζει τις 3 μικρότερες ετήσιες εισπράξεις από αυτές που έχουν ήδη 
αποθηκευτεί σε μονοδιάστατο πίνακα μέσω του ερωτήματος Δ3. ( θεωρείστε 

ότι οι 3 μικρότερες ετήσιες εισπράξεις είναι μοναδικές μεταξύ τους.  
Μονάδες 3 

Δ5. Να εμφανίζει τις επωνυμίες των επιχειρήσεων με την μεγαλύτερη μέση 
ετήσια είσπραξη.  

Μονάδες 4 
Δ6. Για κάθε εταιρία με την μεγαλύτερη μέση ετήσια είσπραξη να εμφανίζει 

τις ετήσιες εισπράξεις της ταξινομημένες κατά φθίνουσα  σειρά. 
Μονάδες 4 

 

Γενική Παρατήρηση : Οι ονομασίες των μεταβλητών που θα χρησιμοποιήσετε 

να είναι σχετικές με την ποσότητα που περιγράφουν π.χ. Διαβασε φυλο εάν 
πρέπει να διαβάσουμε το φύλο ενός ατόμου. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!   


