
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Θέµα Α    

A1.  

1. Λ 

2. Λ 

3. Λ 

4. Λ 

5. Σ 

 

Α2. 

1. Σχολικό βιβλίο σελ. 56 

2. Σχολικό βιβλίο σελ. 58 

3. Σχολικό βιβλίο σελ. 160

4. Σχολικό βιβλίο σελ. 156 

5. Σχολικό βιβλίο σελ. 160

A3.  

Α: Λάθος. ∆ε χρησιµοποιεί πίνακα

Β: Σωστό. Εισάγει τους αριθµούς

Ξεκινώντας το i  

θέση 100 του πίνακα

θα εµφανίσει τον αριθµό
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. 160 

. 156 (ορισµός) 

160 

χρησιµοποιεί πίνακα κατά την εισαγωγή και εµφάνιση των

αριθµούς στον πίνακα Α και τους εµφανίζει µε την

  από 100 πρώτα θα εµφανίσει τον αριθµό

του πίνακα Α, στο επόµενο βήµα το i µειώνεται κατά

εµφανίσει τον αριθµό που βρίσκεται στη θέση 99 του πίνακα

 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 

Κυριακή 13 Νοεµβρίου 2016 

εµφάνιση των αριθµών. 

εµφανίζει µε την αντίθετη σειρά. 

µό που βρίσκεται στη 

µειώνεται κατά ένα εποµένως 

του πίνακα Α, κ.ο.κ.  
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Γ: Λάθος. Εισάγει τους αριθµούς στον πίνακα Α και τους εµφανίζει µε την σειρά.  

Ξεκινώντας το i  από 1 πρώτα θα εισάγει τον πρώτο αριθµό στη θέση Α[1] 

και θα τον εµφανίσει, στο επόµενο βήµα το i αυξάνεται κατά ένα, θα εισάγει 

τον δεύτερο αριθµό στη θέση Α[2] και θα τον εµφανίσει κ.ο.κ. Εποµένως 

εµφανίζει τους αριθµούς µε τη σειρά που εισήχθησαν. 

A4.  

α. Λ 
β. Σ 
γ. Σ 
δ. Σ 
ε. Σ 

Θέµα Β          

 
Β1.  

(1) 2  

(2)  Α[i] 

(3) max 

(4) 0 

(5) 1  

(6) Α[i] 

(7) max  

(8)  i  

(9) πλήθος  

(10)  1 

     

 
Β2.  

(1) 0 

   (2) 10 

(3) Α[i]  

(4) 2  

 (5)  Α[i] 
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 Θέµα Γ          

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ θεµαΓ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

  ΑΚΕΡΑΙΕΣ:ΑΚΕΡΑΙΕΣ:ΑΚΕΡΑΙΕΣ:ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΗΛ[[[[100],],],], i,,,, max,,,, min,,,, sum,,,, πλ50,,,, πλΜΟ 

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΜΟ 

ΑΡΧΗΑΡΧΗΑΡΧΗΑΡΧΗ 

!Εισαγωγή δεδοµένων 

  ΓΙΑΓΙΑΓΙΑΓΙΑ i ΑΠΟΑΠΟΑΠΟΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙΜΕΧΡΙΜΕΧΡΙΜΕΧΡΙ 100 

    ΓΡΑΨΕΓΡΑΨΕΓΡΑΨΕΓΡΑΨΕ '∆ώσε την ',,,, i,,,, ' ηλικία του ασφαλισµένου' 

    ∆ΙΑΒΑΣΕ∆ΙΑΒΑΣΕ∆ΙΑΒΑΣΕ∆ΙΑΒΑΣΕ ΗΛ[[[[i]]]]  

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

  !Υπολογισµός µέσος όρος ηλικιών 

  sum <<<<---- 0 

  ΓΙΑΓΙΑΓΙΑΓΙΑ i ΑΠΟΑΠΟΑΠΟΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙΜΕΧΡΙΜΕΧΡΙΜΕΧΡΙ 100 

    sum <<<<---- sum ++++ ΗΛ[[[[i]]]]  

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

  ΜΟ <<<<---- sum//// 100 

  ΓΡΑΨΕΓΡΑΨΕΓΡΑΨΕΓΡΑΨΕ 'Ο µέσος όρος ηλικιών είναι  ',,,, ΜΟ 

!Υπολογισµός της µέγιστης και της ελάχιστης Ηλικίας 

  max <<<<---- ΗΛ[[[[1]]]]  

  min <<<<---- ΗΛ[[[[1]]]]  

  ΓΙΑΓΙΑΓΙΑΓΙΑ i ΑΠΟΑΠΟΑΠΟΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙΜΕΧΡΙΜΕΧΡΙΜΕΧΡΙ 100 

    ΑΝΑΝΑΝΑΝ ΗΛ[[[[i]]]] >>>> max ΤΟΤΕΤΟΤΕΤΟΤΕΤΟΤΕ 

      max <<<<---- ΗΛ[[[[i]]]]  

    ΤΕΛΟΣ_ΑΝΤΕΛΟΣ_ΑΝΤΕΛΟΣ_ΑΝΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

 

    ΑΝΑΝΑΝΑΝ ΗΛ[[[[i]]]] <<<< min ΤΟΤΕΤΟΤΕΤΟΤΕΤΟΤΕ 

      min <<<<---- ΗΛ[[[[i]]]]  

    ΤΕΛΟΣ_ΑΝΤΕΛΟΣ_ΑΝΤΕΛΟΣ_ΑΝΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

  ΓΡΑΨΕΓΡΑΨΕΓΡΑΨΕΓΡΑΨΕ 'Η µέγιστη ηλικία είναι ',,,, max 

  ΓΡΑΨΕΓΡΑΨΕΓΡΑΨΕΓΡΑΨΕ 'Η ελάχιστη ηλικία είναι ',,,, min 

 

!Υπολογισµός του πλήθους των ανθρώπων που είναι άνω των 50 ετών 

!Υπολογισµός του πλήθους των ανθρώπων που έχουν ηλικία µεγαλύτερη του ΜΟ 

  πλ50 <<<<---- 0 

  πλΜΟ <<<<---- 0 

  ΓΙΑΓΙΑΓΙΑΓΙΑ i ΑΠΟΑΠΟΑΠΟΑΠΟ 1 ΜΕΧΜΕΧΜΕΧΜΕΧΡΙΡΙΡΙΡΙ 100 

    ΑΝΑΝΑΝΑΝ ΗΛ[[[[i]]]] >>>> 50 ΤΟΤΕΤΟΤΕΤΟΤΕΤΟΤΕ 

      πλ50 <<<<---- πλ50 ++++ 1 

    ΤΕΛΟΣ_ΑΝΤΕΛΟΣ_ΑΝΤΕΛΟΣ_ΑΝΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

    ΑΝΑΝΑΝΑΝ ΗΛ[[[[i]]]] >>>> ΜΟ ΤΟΤΕΤΟΤΕΤΟΤΕΤΟΤΕ 

      πλΜΟ <<<<---- πλΜΟ ++++ 1 

    ΤΕΛΟΣ_ΑΝΤΕΛΟΣ_ΑΝΤΕΛΟΣ_ΑΝΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
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  ΓΡΑΨΕΓΡΑΨΕΓΡΑΨΕΓΡΑΨΕ 'Πλήθος των ανθρώπων που είναι άνω των 50 ετών  ',,,, πλ50 

  ΓΡΑΨΕΓΡΑΨΕΓΡΑΨΕΓΡΑΨΕ 'Πλήθος των ανθρώπων που έχουν ηλικία µεγαλύτερη του ΜΟ  ',,,, πλΜΟ 

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    

 

Θέµα ∆          

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ θεµα∆ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

  ΑΚΕΡΑΙΕΣ:ΑΚΕΡΑΙΕΣ:ΑΚΕΡΑΙΕΣ:ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i,,,, θέσηmax 

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΜΙΣΘΟΣ[[[[40],],],], max,,,, sum,,,, ΜΟ 

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ:ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ:ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ:ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝΟΜΑ[[[[40],],],], ΕΠΩΝΥΜΟ[[[[40]]]]  

ΑΡΧΗΑΡΧΗΑΡΧΗΑΡΧΗ 

!Ερώτηµα ∆1 

  ΓΙΑΓΙΑΓΙΑΓΙΑ i ΑΠΟΑΠΟΑΠΟΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙΜΕΧΡΙΜΕΧΡΙΜΕΧΡΙ 40 

    ΓΡΑΨΕΓΡΑΨΕΓΡΑΨΕΓΡΑΨΕ '∆ώστε όνοµα επώνυµο και µισθό ',,,, i,,,, ' υπαλλήλου' 

    ∆ΙΑΒΑΣΕ∆ΙΑΒΑΣΕ∆ΙΑΒΑΣΕ∆ΙΑΒΑΣΕ ΟΝΟΜΑ[[[[i],],],], ΕΠΩΝΥΜΟ[[[[i],],],], ΜΙΣΘΟΣ[[[[i]]]]  

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

!Ερώτηµα ∆2 

  max <<<<---- ΜΙΣΘΟΣ[[[[1]]]]  

  θέσηmax <<<<---- 1 

  ΓΙΑΓΙΑΓΙΑΓΙΑ i ΑΠΟΑΠΟΑΠΟΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙΜΕΧΡΙΜΕΧΡΙΜΕΧΡΙ 40 

    ΑΝΑΝΑΝΑΝ ΜΙΣΘΟΣ[[[[i]]]] >>>> max ΤΟΤΕΤΟΤΕΤΟΤΕΤΟΤΕ 

      max <<<<---- ΜΙΣΘΟΣ[[[[i]]]]  

      θέσηmax <<<<---- i 

    ΤΕΛΟΣ_ΑΝΤΕΛΟΣ_ΑΝΤΕΛΟΣ_ΑΝΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

  ΓΡΑΨΕΓΡΑΨΕΓΡΑΨΕΓΡΑΨΕ 'Το όνοµα και το επώνυµο του υπαλλήλου µε το µεγλύτερο µισθό είναι 

',,,, ΟΝΟΜΑ[[[[θέσηmax],],],], ΕΠΩΝΥΜΟ[[[[θέσηmax]]]]  

  !Ερώτηµα ∆3 

  sum <<<<---- 0 

  ΓΙΑΓΙΑΓΙΑΓΙΑ i ΑΠΟΑΠΟΑΠΟΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙΜΕΧΡΙΜΕΧΡΙΜΕΧΡΙ 40 

    sum <<<<---- sum ++++ ΜΙΣΘΟΣ[[[[i]]]]  

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

  ΜΟ <<<<---- sum//// 40 

  ΓΡΑΨΕΓΡΑΨΕΓΡΑΨΕΓΡΑΨΕ 'Ο µέσος όρος των µισθών είναι ',,,, ΜΟ 

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 


