
 
 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
 

Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016 
 

 

ΘΕΜΑ Α 

ΑΑ11..  ΕΕκκφφώώννηησσηη  ΣΣωωσσττοούύ  ––  ΛΛάάθθοουυςς  

11..  ΗΗ  εεννττοολλήή  ΓΓιιαα……  ΜΜέέχχρριι  μμπποορρεείί  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί  γγιιαα  έέλλεεγγχχοο  εεγγκκυυρρόόττηηττααςς  

ττιιμμήήςς.. 

    22..    ΗΗ  εεννττοολλήή  ΓΓΙΙΑΑ  χχ  ΑΑΠΠΟΟ  --55  ΜΜΕΕΧΧΡΡΙΙ  1100  θθαα  εεκκττεελλεεσσττεείί  1166  φφοορρέέςς 

    33..  ΟΟιι  υυπποολλοογγιισσττιικκέέςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  ππααρρααββιιάάζζοουυνν  ττοο  κκρριιττήήρριιοο  ττηηςς  ππεερρααττόόττηηττααςς 

44..  ΟΟιι  σσυυννθθήήκκεεςς  πποουυ  εελλέέγγχχοοννττααιι  σσττηη  δδοομμήή  εεππιιλλοογγήήςς  εείίννααιι  λλοογγιικκέέςς  εεκκφφρράάσσεειιςς 

55..  ΟΟ  ααρριιθθμμόόςς  ττωωνν  εεννττοολλώώνν  ««ΑΑΝΝ»»  πποουυ  ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  ηη  μμίίαα  σσττοο  εεσσωωττεερριικκόό  ττηηςς  

άάλλλληηςς    εείίννααιι  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοοςς  κκααιι  δδεε  μμπποορροούύμμεε  νναα  ττοονν  υυππεερρββοούύμμεε 

ΜΜοοννάάδδεεςς  1100  

  

 

Α2. Να γράψετε τις παρακάτω εκφράσεις στη «ΓΛΩΣΣΑ» 

1. Ο ακέραιος χ χωρίς το τελευταίο του ψηφίο 

2. Το 1
ο
 ψηφίο ενός 4ψήφιου ακεραίου χ 

3. Το μεσαίο ψηφίο ενός 5ψήφιου ακεραίου χ 

4. Ο αριθμός που προκύπτει από την αντιμετάθεση ενός 2ψήφιου ακεραίου χ 

Μονάδες 8 

 

Α3. Να αναφέρετε τους τρόπους αναπαράστασης αλγορίθμου.  

Μονάδες 4 

Α4. Να γράψετε τα μειονεκτήματα των εμφωλευμένων ΑΝ. 

Μονάδες 6 

 

 

 

 

 

 



 

Α5. Στο παρακάτω τμήμα αλγορίθμου, να γράψετε τη σχέση των μεταβλητών Α και Β με 

ένα γράμμα της στήλης 1 και το πλήθος των εκτελέσεων με έναν αριθμό της στήλης 2. Θα 

περισσέψει μία επιλογή.  

Για i από Α μέχρι Β με_βήμα 6 

Εντολές 

Τέλος_επανάληψης  

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 

α Β>Α+4 1 το πολύ 2 φορές 

β Α>Β+3 2 ακριβώς 2 φορές 

γ Α+7>Β 3 το πολύ 3 φορές 

δ Β-Α=10 4 καμία φορά 

 5 τουλάχιστον 1 φορά 

Μονάδες 12 

 

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΒΒ  

ΒΒ11..  ΖΖηηττήήσσααμμεε  ααππόό  δδύύοο  μμααθθηηττέέςς  νναα  γγρράάψψοουυνν  έένναανν  ααλλγγόόρριιθθμμοο  πποουυ  νναα  δδιιααββάάζζεειι  ττρρεειιςς  ττιιμμέέςς  

((όόχχιι  κκααττ’’  ααννάάγγκκηη  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς))  ααππόό  ττοο  ππλληηκκττρροολλόόγγιιοο  κκααιι  νναα  εεμμφφααννίίζζεειι  ττηη  μμεεγγααλλύύττεερρηη..  

ΠΠααρραακκάάττωω  υυππάάρρχχοουυνν  οοιι  λλύύσσεειιςς  πποουυ  έέδδωωσσαανν..  ΕΕννώώ  οοιι  σσκκέέψψεειιςς  εείίννααιι  σσωωσσττέέςς,,  οοιι  

κκωωδδιικκοοπποοιιήήσσεειιςς  εείίννααιι  όόλλεεςς  λλααννθθαασσμμέέννεεςς..  ΓΓιιαα  κκάάθθεε  έένναα  μμααθθηηττήή,,  αακκοολλοουυθθώώννττααςς  ττοονν  ττρρόόπποο  

σσκκέέψψηηςς    ττοουυ,,  εεξξηηγγήήσσττεε  γγιιααττίί  ηη  υυλλοοπποοίίηησσήή  ττοουυ  εείίννααιι  λλααννθθαασσμμέέννηη  κκααιι  γγρράάψψττεε  κκάάθθεε  μμίίαα  

δδιιοορρθθωωμμέέννηη..    

 μαθητής 1  μαθητής 2 

 

 

«θα πάρω τρεις τιμές και θα θεωρήσω ότι       «θα πάρω τρεις τιμές και θα τις συγκρίνω 

η πρώτη είναι η μεγαλύτερη. Μετά, όποια   συνδυαστικά μεταξύ τους. Όποια 

από τις άλλες είναι μεγαλύτερη, θα  δεν είναι μικρότερη από καμία άλλη 

ονομάζω μέγιστη»   εκείνη θα ονομάζω μέγιστη» 

   
 Διάβασε max, β, γ Διάβασε α, β, γ  

 Αν β>max τότε    Αν α>β και α>γ τότε 

 max←β max←α 

 Αλλιώς_αν  γ>max τότε   Αλλιώς_αν β>α και β>γ τότε 

 max←γ max←β 

 Τέλος_αν    Αλλιώς 

 Εμφάνισε max    max←γ 

 Τέλος_αν 

       Εμφάνισε max 

 

                      ΜΜοοννάάδδεεςς  1144 



Β2. Στο ακόλουθο τμήμα προγράμματος να συμπληρώσετε το τμήμα δηλώσεων που έχει 

παραληφθεί. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗ 

… 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΒΑΣΕ Β 

Χ←28 

Κ←13 

ΟΣΟ Χ<>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

Κ←Κ-2 

 ΑΝ Β= ‘ΑΛΗΘΗΣ´ ΤΟΤΕ 

 Y←KMOD2 

 L←KMODY 

 ΑΛΛΙΩΣ 

 R←K/2 

 X←X+R 

 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΓΡΑΨΕ Χ, Κ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

           Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ Γ 

Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει τα ονόματα και τους χρόνους εκτέλεσης 10 

διαφορετικών αλγορίθμων που έχουν δημιουργηθεί για το ίδιο πρόβλημα και θα βρίσκει 

και θα εμφανίζει ποιος αλγόριθμος είναι ο πιο αποδοτικός. 

           Μονάδες 20 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Δ 

Ένα εργοστάσιο κατασκευάζει ευχετήριες κάρτες, με σκοπό να τις προωθήσει μέσω 

εμπόρων στην Ελληνική αγορά. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αγοράσει μια 

ποσότητα καρτών και να χρεωθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Είδος εκτύπωσης Τιμή 

κάρτας 

  Τιμή φακέλου 

Εσωτερικού   Εξωτερικού 

Πίνακας εκπτώσεων 

Κλίμακες             Εκπτώσεις 

 Ποσοτήτων 

Χωρίς εκτύπωση (ΧΕ) 0,44€ 0,72€                 0,88€ 200-500                   15% 

Μονόχρωμη (ΜΟ) 0,55€  600-1000                 20% 

Έγχρωμη 0,67€  1200-2000               25% 

Οι φάκελοι δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., ενώ οι κάρτες επιβαρύνονται με 23% Φ.Π.Α. με                                                                      

την κάθε κάρτα υποχρεωτικά να συνοδεύεται από ένα φάκελο,                                        Πάνω από             30%                                                                          

           2000 

 

 

Ανάλογα με την ποσότητα των καρτών που έχει παραγγείλει κάποιος, υπάρχει και 

αντίστοιχη έκπτωση, που υπολογίζεται στο συνολικό ποσό που προκύπτει από την τιμή 

των καρτών με Φ.Π.Α. και φακέλων. Να γραφεί πρόγραμμα που: 

α. Για κάθε ενδιαφερόμενο έμπορο που αγοράζει μία ποσότητα καρτών: 

1. να διαβάζει το είδος της εκτύπωσης (ΧΕ, ΜΟ, ΕΓ) που θα έχουν οι κάρτες, το 

είδος του φακέλου των καρτών (η τιμή ΕΣ δηλώνει εσωτερικού και η τιμή ΕΞ 

εξωτερικού) και την ποσότητα 

2. να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσό που θα πληρώσει. 

β. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το συνολικό ποσό που θα καταβάλουν οι παραπάνω 

έμποροι στο εργοστάσιο. 

           Μονάδες 20 

 

 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 

 

 


