
 

 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Κυριακή 6 Μαρτίου 2016 
ΘΕΜΑ Α 

ΑΑ11Να χαρακτηρίσετε µε Σ ή Λ τις παρακάτω προτάσεις : 
 

1 .Η χρήση πινάκων έχει το µειονέκτηµα της υπερβολικής χρήσης µνήµης 

 

2 .Οι διαστάσεις ενός πίνακα µπορούν να τροποποιηθούν, αν είναι αναγκαίο, κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης ενός προγράµµατος 

3 .Τα σχόλια τοποθετούνται πάντα στην αρχή του προγράµµατος 

 

4 .Τα   ονόµατα   και   το   πλήθος   των   εισιτηρίων   δέκα   θεάτρων   µπορούν   να 

αποθηκευτούν σε ένα δισδιάστατο πίνακα 

5 .Μια έκφραση µπορεί να περιέχει µεταβλητές, σταθερές, τελεστές και 

παρενθέσεις 
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ΑΑ22  Τι γνωρίζετε για την ολίσθηση; 

 

∆ίνεται ο αριθµός 37 που στο δυαδικό σύστηµα αντιστοιχεί στον 00100101. Να τον 

ολισθήσετε δύο θέσεις προς τα αριστερά και µία θέση προς τα δεξιά. Ποιοι αριθµοί 

αντιστοιχούν, στο δεκαδικό σύστηµα και στο δυαδικό σύστηµα; 

μονάδεςμονάδεςμονάδεςμονάδες    8888 

Α3 Οι πίνακες ακεραίων Α και Β είναι µονοδιάστατοι µε πέντε και τρεις θέσεις 

αντιστοίχως. Το περιεχόµενό τους είναι: 

Α 1 2 3 4 5 

1 2 3 

Β 

Ποιο θα είναι το περιεχόµενο του πίνακα Α µετά την εκτέλεση των ακόλουθων 

εντολών; 

Α[Β[1]] ←7 

Α[Β[2]] ←2 

Α[Β[3]] ←8 
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ΑΑ44  ∆ίνεται το παρακάτω πρόγραµµα σε «ΓΛΩΣΣΑ» 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ-ΠΡΩΤΟΣ 

2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

3. ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, i 

4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΜΗΝΥΜΑ 

5. ΑΡΧΗ 

6. ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

7. ∆ΙΑΒΑΣΕ Χ 

8. ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ>0 

9. C ←0 

10. ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Χ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

11. AN (Χ MOD i) = 0 TOTE 

12. C←C + 1 

13. ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

14. ΤΕΛΟΣ_ΓΙΑ 

15. ΑΝ C=2 TOTE 

16. MHNYMA←‘EINAI ΠΡΩΤΟΣ’ 

17. ΑΛΛΙΩΣ 

18. ΜΗΝΥΜΑ ←‘∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΣ’ 

19. ΤΕΛΟΣ 

20. ΓΡΑΨΕ ΜΗΝΥΜΑ 

21. ΤΕΛΟΣ_ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ 

 

Να γράψετε τον αριθµό κάθε γραµµής του προγράµµατος, στην οποία εντοπίζετε 

συντακτικό λάθος και να περιγράψετε το λάθος αυτό. 
 

ΑΑ55  Να τροποποιήσετε τον αλγόριθµο AΛΑ ΡΩΣΙΚΑ ώστε να 

ισχύει για όλους τους ακέραιους 
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ΑΑ66  ∆ίνεται ο πίνακας Α[10], στον οποίο επιθυµούµε να αποθηκεύσουµε όλους 

τους ακεραίους αριθµούς από το 10 µέχρι το 1 µε φθίνουσα σειρά. Στον πίνακα 

έχουν εισαχθεί ορισµένοι αριθµοί, οι οποίοι εµφανίζονται στο παρακάτω σχήµα: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 9 
   

5 4 
  

1 
 

Να συµπληρώσετε τις επόµενες εντολές εκχώρησης, ώστε τα κενά κελιά του πίνακα 

να αποκτήσουν τις επιθυµητές τιµές. 

Α[3] ← 3 + Α[...] 

Α[9] ← Α[...] – 2 

Α[8] ← Α[...] – 5 

Α[4] ← 5 + Α[...] 

Α[5] ← (Α[...] + Α[7]) div 2 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1 Να µετατραπεί το παρακάτω διάγραµµα ροής σε ισοδύναµο αλγόριθµο µε 

ψευδογλώσσα. 
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Β2 Να σχεδιάσετε τον πίνακα Π µαζί µε τις τιµές, που θα έχει µετά την εκτέλεση του 

παραπάνω αλγορίθµου. 
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ΘΕΜΑ Γ 
 

Ένα καράβι διαθέτει 1300 θέσεις για οχήµατα. Ο χώρος που αναλογεί σε κάθε είδος 

δίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΙΧ 1 θέση 

φορτηγό 2 θέσεις 

νταλίκα 4 θέσεις 
 

 

Το µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος που µπορεί να µεταφέρει κάθε όχηµα είναι ένας 

τόνος (1000 κιλά). Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο : 

1)θα περιλαµβάνει τµήµα δηλώσεων 
 

2 )θα διαβάζει το είδος του οχήµατος και το βάρος που µεταφέρει 

3)θα ελέγχει κατά πόσο µπορεί να χωρέσει στο καράβι 

4 )θα υπολογίζει και θα εµφανίζει το πλήθος των ΙΧ, φορτηγών και νταλικών που 

θα µεταφέρει το καράβι 

5 )θα υπολογίζει και θα εµφανίζει το συνολικό φορτίο που θα µεταφέρει το καράβι 

Το πρόγραµµα θα τερµατίζεται µόλις φορτωθεί πλήρως το καράβι. 
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ΘΕΜΑ ∆ 

Σ’ ένα διαγωνισµό συµµετέχουν 500 διαγωνιζόµενοι και εξετάζονται σε δύο µαθήµατα.Να 

γράψετε πρόγραµµα που 

 

1. να διαβάζει και να καταχωρίζει σε κατάλληλους πίνακες για κάθε διαγωνιζόµενο τον 

αριθµό µητρώου, το ονοµατεπώνυµο και τους βαθµούς που πήρε στα δύο µαθήµατα.Οι 

αριθµοί µητρώου θεωρούνται µοναδικοί. Η βαθµολογική κλίµακα είναι από 0 έως και 

100. 

 

2. να εµφανίζει κατάσταση επιτυχόντων µε την εξής µορφή: 

Αριθ. Μητρώου Ονοµατεπώνυµο Μέσος Όρος 

 

Επιτυχών θεωρείται ότι είναι αυτός που έχει µέσο όρο βαθµολογίας µεγαλύτερο ή ίσο του 

60. 

 

3. να διαβάζει έναν αριθµό µητρώου και 

α. σε περίπτωση που ο αριθµός µητρώου είναι καταχωρισµένος στον πίνακα, να 

εµφανίζεται ο αριθµός µητρώου, το ονοµατεπώνυµο, ο µέσος όρος βαθµολογίας και η 

ένδειξη «ΕΠΙΤΥΧΩΝ» ή «ΑΠΟΤΥΧΩΝ», ανάλογα µε τον µέσο όρο. 

 

β. σε περίπτωση που ο αριθµός µητρώου δεν είναι καταχωρισµένος στον πίνακα, να 

εµφανίζεται το µήνυµα «Ο αριθµός µητρώου δεν αντιστοιχεί σε διαγωνιζόµενο». 

 

Σηµείωση: ∆εν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας καταχώρισης δεδοµένων. 
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Καλή επιτυχία!!! 

 

 

 

 


