
 

 

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Θέµα Α 

Α1. Να γράψετε τα πλεονεκτήµατα του δοµηµένου προγραµµατισµού. 

Μονάδες 6 

Α2. Ποιος είναι ο ρόλος της στοίβας στην κλήση υποπρογραµµάτων; 

Μονάδες 12 

Α3. Να γράψετε µια εκτελεστέα και µια δηλωτική εντολή. 

Μονάδες 4 

Α4.Ποιες είναι οι βασικές συνιστώσες του αλγορίθµου;  

Μονάδες 6 

Α5. Να σχεδιαστεί µια παραλλαγή του αλγορίθµου της ταξινόµησης ευθείας ανταλλαγής που να 

σταµατάει όταν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία του πίνακα είναι ήδη ταξινοµηµένα σε αύξουσα σειρά. 

Θεωρείστε ότι έχετε έτοιµο έναν πίνακα Α[100]. 

Μονάδες 12 

 

Θέµα Β 

Β1. Να γίνει το διάγραµµα ροής του παρακάτω αλγορίθµου 

Αλγόριθµος ΘΒ 

 Π�1 

 ∆ιάβασε ατ, ττ, β 

 Αν β<>0 τότε 

  Για ι από ατ µέχρι ττ µε_βήµα β 

   Π�Π*ι 

  Τέλος_επανάληψης  

 Τέλος_αν 

 Εµφάνισε Π 

Τέλος ΘΒ 

Μονάδες 20 

Θέµα Γ 

Ένα πρατήριο υγρών καυσίµων διαθέτει ένα τύπο καυσίµου και αποθηκεύεται σε δεξαµενή 

χωρητικότητας 10.000 λίτρων. Να γίνει αλγόριθµος ο οποίος: 

Γ1. Να διαβάζει την ποσότητα σε λίτρα του καυσίµου που υπάρχει αρχικά στη δεξαµενή µέχρι να 

δοθεί  έγκυρη τιµή.  

Μονάδες 2 

Για κάθε όχηµα που προσέρχεται στο πρατήριο: 

Γ2. Να διαβάζει τον τύπο του οχήµατος (“B” για βυτιοφόρο όχηµα που προµηθεύει το πρατήριο µε 

καύσιµο και “E” για επιβατηγό όχηµα που προµηθεύεται καύσιµο από το πρατήριο).  

Μονάδες 2 



Γ3. Αν το όχηµα είναι βυτιοφόρο τότε να γεµίζει τη δεξαµενή µέχρι την πλήρωσή της.  

Μονάδες 3 

Αν το όχηµα είναι επιβατηγό τότε να διαβάζει την ποσότητα του καυσίµου την οποία θέλει να 

προµηθευτεί (µονάδες 2) και αν υπάρχει επάρκεια καυσίµου στη δεξαµενή , τότε το επιβατηγό όχηµα 

να εφοδιάζεται µε την ζητούµενη ποσότητα καυσίµου, διαφορετικά το όχηµα να µην εξυπηρετείται 

(µονάδες 3). 

 

Γ4. Η επαναληπτική διαδικασία να τερµατίζεται όταν αδειάσει η δεξαµενή του πρατηρίου ή όταν δεν 

εξυπηρετηθούν  τρία διαδοχικά επιβατηγά οχήµατα.  

Μονάδες 4 

Γ5. Στο τέλος ο αλγόριθµος να εµφανίζει: 

α. τη µέση ποσότητα καυσίµου ανά επιβατηγό όχηµα που εξυπηρετήθηκε 

β. Την συνολική ποσότητα καυσίµου µε την οποία τα βυτιοφόρα ανεφοδίασαν την δεξαµενή.  

Μονάδες 4   

Θέµα ∆ 

Σ’ ένα λύκειο οι µαθητές είναι 300 συνολικά και στις 3 τάξεις του λυκείου. Η Α τάξη έχει 90 

µαθητές και καταλαµβάνουν τις 6 πρώτες αίθουσες του σχολείου. Κάθε αίθουσα χωράει 15 µαθητές. 

Η Β τάξη έχει 135 µαθητές και καταλαµβάνουν τις επόµενες 9 αίθουσες του σχολείου. Η Γ τάξη 

καταλαµβάνει τις υπόλοιπες 5 αίθουσες. Να κατασκευάσετε πρόγραµµα που να εκτελεί τα 

παρακάτω: 

∆1. Θα περιλαµβάνει τµήµα δηλώσεων  

Μονάδες 2 

∆2. Θα διαβάζει τα ονοµατεπώνυµα των µαθητών και των τριών τάξεων Α, Β, Γ και θα τα καταχωρεί 

στον πίνακα ΟΝ[20,15]. 

Μονάδες 2 

∆3. Θα διαβάζει την τάξη και το ονοµατεπώνυµο ενός µαθητή και θα εµφανίζει αν ο συγκεκριµένος 

µαθητής πηγαίνει στην αντίστοιχη τάξη πραγµατοποιώντας αναζήτηση στον πίνακα ΟΝ µόνο στο 

τµήµα του πίνακα που αντιστοιχεί στην τάξη αυτή. Η λειτουργία αυτή θα γίνει µε τη βοήθεια 

κατάλληλου υποπρογράµµατος που θα κατασκευάσετε και περιγράφεται στο ερώτηµα ∆5. 

Θεωρείστε ότι δεν υπάρχουν µαθητές µε το ίδιο ονοµατεπώνυµο.  

Μονάδες 4 

∆4. Να εµφανίζει τα ονόµατα της Β τάξης κατά αλφαβητική σειρά.  

Μονάδες 6 

∆5. Να κατασκευάσετε υποπρόγραµµα που θα δέχεται ως παραµέτρους τον πίνακα χαρακτήρων 

Α[20,15], δύο µεταβλητές κ, λ που αντιπροσωπεύουν δύο γραµµές του πίνακα Α (µε κ την µικρότερη 

και λ την µεγαλύτερη αριθµητικά τιµή) καθώς και τη µεταβλητή όνοµα τύπου χαρακτήρα. Το 

υποπρόγραµµα επιστρέφει την τιµή αληθής αν στον πίνακα Α υπάρχει το όνοµα µεταξύ των 

γραµµών κ και λ και την τιµή ψευδής αν δεν υπάρχει. Σε περίπτωση που η τιµή της µεταβλητής 

όνοµα βρεθεί στον πίνακα Α η αναζήτηση πρέπει να σταµατάει.  

Μονάδες 6 

Σηµείωση: Στον πίνακα ΟΝ, οι 6 πρώτες γραµµές αντιστοιχούν στην τάξη Α, οι 9 επόµενες γραµµές 

στην τάξη Β και οι τελευταίες 5 στην τάξη Γ. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Θέµα Α 

Α1. Σελ 136 σχολικού βιβλίου 

 

Α2. Σελ 219 σχολικού βιβλίου 

 

Α3. Εκτελεστέα εντολή �∆ιάβασε 



       ∆ηλωτική εντολή � Αλγόριθµος 

 

Α4. ∆οµή Ακολουθίας, ∆οµή Επιλογής, ∆οµή Επανάληψης 

 

Α5.Αλγόριθµος Α5 

      ∆εδοµένα //Α[100]// 

 ταξινοµήθηκε �ψευδής 

 ι�2 

 Όσο ταξινοµήθηκε = ψευδής επανάλαβε 

  ταξινοµήθηκε�αληθής 

  Για j από 100 µέχρι ι µε_βήµα -1 

   Αν Α[j-1]>A[j] τότε 

    Αντιµετάθεσε Α[j-1], A[j] 

    ταξινοµήθηκε�ψευδής 

   τέλος_αν 

  τέλος_επανάληψης 

  ι�ι+1 

 τέλος_επανάληψης 

Τέλος  Α5 

 

Θέµα Β 

Β1. 

 
 



Θέµα Γ 

Αλγόριθµος ΘΓ 

 Αρχή_επανάληψης 

  ∆ιάβασε ποσότητα 

 Μέχρις_ότου ποσότητα>0 και ποσότητα<=10000 

 sum�0 

 sum2�0 

 µ�0 

 µ2�0 

 Όσο ποσότητα >0 και µ<3 επανάλαβε 

  Αρχή_επανάληψης 

   ∆ιάβασε τύπος 

  Μέχρις_ότου τύπος = “B” ή τύπος = “E” 

  Αν τύπος = “Β” τότε 

   sum�sum+(10000-ποσότητα) 

   ποσότητα � 10000 

  Αλλιώς 

   ∆ιάβασε καύσιµα 

   Αν καύσιµα <= ποσότητα τότε 

    ποσότητα � ποσότητα – καύσιµα 

    sum2�sum2+καύσιµα 

    µ2�µ2+1 

    µ�0 

   Αλλιώς 

    µ�µ+1 

   τέλος_αν 

  τέλος_αν 

 τέλος_επανάληψης 

 Αν µ2<>0 τότε 

  Εµφάνισε sum2/µ2 

 Τέλος_αν 

 Εµφάνισε sum 

Τέλος ΘΓ 

 

Θέµα ∆ 

Πρόγραµµα Θέµα∆ 

Μεταβλητές 

 Χαρακτήρες: ΟΝ[20,15],τάξη,όνοµα, Β[135],temp 

  Ακέραιες: ι,j 

 Λογικές:αποτ 

Αρχή 

 Για ι από 1 µέχρι 20 

  Για j από 1 µέχρι 15 

   ∆ιάβασε ΟΝ[ι,j] 

  Τέλος_επανάληψης 

 Τέλος_επανάληψης 

 ∆ιάβασε τάξη, όνοµα 

 Αν τάξη = “Α” τότε 

  αποτ � f(ON,1,6,όνοµα) 

 Αλλιώς_αν τάξη = “B” τότε 



  αποτ � f(ON,7,15,όνοµα) 

 Αλλιώς 

  αποτ � f(ON,16,20,όνοµα) 

 τέλος_αν 

 Γράψε αποτ 

 Για ι από 7 µέχρι 15 

  Για j από 1 µέχρι 15 

   Β[(ι-7)*15+j]�ON[ι,j] 

  Τέλος_επανάληψης 

 Τέλος_επανάληψης 

 Για ι από 2 µέχρι 135 

  Για j από 135 µέχρι ι µε_βήµα -1 

   Αν Β[j-1]>Β[j] τότε 

    temp�B[j-1] 

    B[j-1]�B[j] 

    B[j]�temp 

   Τέλος_αν 

  Τέλος_επανάληψης 

  Γράψε Β[j] 

 Τέλος_επανάληψης 

Τέλος_προγράµµατος 

Συνάρτηση f(A,κ,λ,όνοµα):Λογική 

Μεταβλητές 

 Χαρακτήρες: Α[20,15],όνοµα 

 Ακέραιες: κ,λ,ι,j 

Αρχή 

 f�ψευδής 

 ι�κ 

 Όσο f=ψευδής και ι<=λ επανάλαβε 

  j�1 

  Όσο j<=15 και f=ψευδής επανάλαβε 

   Αν Α[ι,j]=όνοµα τότε f�αληθής 

   j�j+1 

  τέλος_επανάληψης 

  ι�ι+1 

 τέλος_επανάληψης 

τέλος_συνάρτησης 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Ο ΤΟΜΕΑΣ 

ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ  

«ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 


