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 ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ: 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
 

ΘΕΜΑ Α  ( Μονάδες 40 ) 
 

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω 
προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ωστό,αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν 
είναι λανθασµένη.  
 

1. Η δημιουργία του εκτελέσιμου προγράμματος γίνεται μόνο όταν το 
πηγαίο πρόγραμμα δεν περιέχει συντακτικά λάθη.  

2. Ο συνδέτης-φορτωτής συνδέει το πηγαίο πρόγραμμα με τις 
βιβλιοθήκες της ΓΛΩΑ. 

3. Η παράλειψη της δήλωσης κάποιας μεταβλητής αποτελεί λογικό 
λάθος.  

4. Οι τεχνητές γλώσσες εξελίσσονται συνεχώς. 
5. Η λογική πρόταση χ<>1 ή χ<>2 είναι πάντα ψευδής. 

 
Μονάδες 10 

A2.Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: 
 
Για i από 1 μέχρι 5 
 Για j από 1 μέχρι 5 
  Αν (i+j) mod 2 = 0 τότε 
   Α[i,j]  i*j 
  αλλιώς 
   Α[i,j]  (i+j) * 2 - 1 
  Σέλος_αν 
 Σέλος_επανάληψης 
Σέλος_επανάληψης 

 

 
 

Α 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

Ποια θα είναι η τελική μορφή του πίνακα του σχήματος, μετά την 
εκτέλεσή του; 

Μονάδες 5 
 
Α3.  

α) Ο πίνακας  ΠΡΟΪΟΝ [100,3] περιέχει αποθηκευμένες πληροφορίες για 
τα προϊόντα ενός καταστήματος ρούχων ως εξής: 
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την πρώτη στήλη περιέχει το είδος-όνομα του προϊόντος, π.χ. μπλούζα, 
παντελόνι, ζακέτα, μπουφάν κ.λ.π. 
τη δεύτερη στήλη περιέχει το χρώμα του προϊόντος π.χ. κόκκινο, 
άσπρο, μαύρο κ.λ.π. 
την τρίτη στήλη περιέχει το μέγεθος του προϊόντος π.χ. S, M, L, XL 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς (1) έως (3) και δίπλα MONO 

αυτό που αντιστοιχεί στις παρακάτω εντολές, ώστε να εισαχθούν από το 
πληκτρολόγιο τα παραπάνω στοιχεία στον πίνακα ΠΡΟΪΟΝ. 
 

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 
 ΓΡΑΨΕ „Εισάγετε είδος-όνομα‟ 

ΔΙΑΒΑΕ  ....... (1)........ 
ΓΡΑΨΕ „Εισάγετε χρώμα‟ 
ΔΙΑΒΑΕ  ....... (2)........ 
ΓΡΑΨΕ „Εισάγετε μέγεθος‟ 
ΔΙΑΒΑΕ  ....... (3)........ 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Μονάδες 3 

 
β) Να γραφούν σε ΓΛΩΑ οι εντολές που ανταλλάσσουν τα στοιχεία της 
δεύτερης γραμμής με εκείνα της πέμπτης γραμμής ενός πίνακα 
ακεραίων 5x6. 

Μονάδες 4 
 
Α4. Έστω ο μονοδιάστατος πίνακας Α: 

 

   

Α 

 

Να σχεδιάσετε τον πίνακα Β[6] μετά την εκτέλεση των παρακάτω εντολών: 
 
 

1. Β[Α[6] ] ← Α[2] - Α[1]                        
 

2. Β[Α[6] + Α[2]] ← Α[Α[4]] + 2                     
 

3. Β[Α[1] + Α[4] – Α[8]] ←Α[5] DIV A[2]       
 

4. Β[Α[5] DIV 3] ← A[1] MOD 2               
 

5. B[A[3] MOD A[5]] ← A[4] + 10    
6. B[Α[5] – Α[2]] ← Α[7] + Α[8]              

Μονάδες 9 
 

Α5. Να αναφέρετε και να εξηγήσετε τις σκοπιές από τις οποίες μελετά η 
πληροφορική τα δεδομένα. 

Μονάδες 9 
 

 
ΘΕΜΑ  Β  ( Μονάδες 20 ) 
 
Β1.Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε γλώσσα:  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 2 3 8 7 4 10 12 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α  
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ  

ΑΚΕΡΑΙΕ: x, n, m, pow, z  
ΑΡΦΗ  
 

ΔΙΑΒΑΕ x,n  

m ←n  
pow ←1  
z ←x  
ΟΟ m > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  

ΟΟ ( m MOD 2) = 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  
m ←m DIV 2  
z ←z * z  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ  
m ←m-1  
ΓΡΑΧΕ pow  
pow ←pow*z  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ  
ΓΡΑΧΕ pow  
 

ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
 
 Να κατασκευάσετε το ισοδύναμο διάγραμμα ροής του προγράμματος Α.  
  Μονάδες 10  

Β2. Δίνεται πίνακας ακεραίων Α[100] ταξινομημένος σε φθίνουσα σειρά και ένας ακέραιος 
αριθμός (Χ) προς αναζήτηση στον πίνακα Α. Γράψτε στο τετράδιο σας τους αριθμούς (1)-(10) 
και δίπλα την κατάλληλη έκφραση, ώστε μετά την εκτέλεσή του παρακάτω τμήματος 
προγράμματος να επιστρέφεται είτε η θέση στην οποία βρέθηκε ο δεδομένος αριθμός είτε 
μήνυμα ότι δεν βρέθηκε. Σο τμήμα προγράμματος θα πρέπει να αξιοποιεί το γεγονός ότι ο 
πίνακας είναι ταξινομημένος, ώστε να μην γίνονται περιττές επαναλήψεις. 

Μονάδες 10 
ΔΙΑΒΑΕ  ..(1).. 
βρέθηκε ← .......(2)....... 
θέση ← 0 
Ι ← ...(3)... 
ΌΟ (βρέθηκε = ......(4)......) ΚΑΙ (Ι <= ....(5)....) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

ΑΝ A[I] = Χ ΣΟΣΕ 
 βρέθηκε ← ΨΕΤΔΗ 

θέση ← ..... (6).... 
AΛΛΙΩ_AN A[I].....(7)....TOTE      
 βρέθηκε ← ...... (8)........ 
ΑΛΛΙΩ 
 I  ← I + 1 
ΣΕΛΟ_ΑΝ 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

ΑΝ .......(9)....... ΣΟΣΕ   
 ΓΡΑΨΕ „Σο‟, Χ, „βρίσκεται στη θέση‟, .....(10)..... 
ΑΛΛΙΩ 
 ΓΡΑΨΕ „Σο‟, Χ, „δεν υπάρχει στον πίνακα‟ 
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ΣΕΛΟ_ΑΝ 
 
 
 

 
ΘΕΜΑ Γ  ( Μονάδες 20 ) 

 

ε ένα χημείο γίνεται μελέτη των τανίνων που περιέχουν διάφορες ποικιλίες κρασιού που 
στέλνουν οινοποιεία από όλη την Ελλάδα. Οι τανίνες είναι χημικές ουσίες που περιέχονται 
στις φλούδες των σταφυλιών, αλλά και στα ξύλινα βαρέλια μέσα στα οποία ωριμάζουν τα 
κρασιά. Πρόκειται για ουσίες που επηρεάζουν την υφή που αφήνει το κρασί στο στόμα κι 
ευθύνονται για την στυφή ή και πικρή (αν υπάρχουν σε μεγάλη ποσότητα) γεύση ενός 
κρασιού. Αν ένα κρασί έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε τανίνες χαρακτηρίζεται «μαλακό», ενώ 
αν έχει υψηλή περιεκτικότητα σε τανίνες χαρακτηρίζεται «σκληρό» σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα. Καλύτερο ποιοτικά θεωρείται το «μαλακό» κρασί. Κατά την παραπάνω 
μελέτη γίνεται δειγματοληψία σε κάποια μπουκάλια που έχουν σταλεί από 3 περιοχές της 
Ελλάδας (Θεσσαλία, Κρήτη ή Πελοπόννησο). 

 

υγκέντρωση 
Σανίνων  

(γραμμάρια ανά 

λίτρο) 

Φαρακτηρισμός 

κρασιού 

μέχρι  και 4 

 

«μαλακό» 

πάνω από 4 

 

«σκληρό» 

 

Να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο 

Γ1. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων                 Μονάδα 1 

Γ2. Να διαβάζει για κάθε δείγμα (μπουκάλι) την περιοχή προέλευσης (Θεσσαλία, Κρήτη ή 
Πελοπόννησος). Η εισαγωγή στοιχείων να τερματίζεται όταν δοθεί ως περιοχή προέλευσης το 
λεκτικό „ΣΕΛΟ‟. Για κάθε μπουκάλι να διαβάζει τη συγκέντρωση των τανίνων που 
εντοπίστηκαν σε αυτό.       

Μονάδες 3 

Γ3. Να εμφανίζει σε πόσα δείγματα(μπουκάλια) βρέθηκε «μαλακό» κρασί.           Μονάδες 3 

Γ4. Να εμφανίζει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση τανίνων που παρατηρήθηκε στα μπουκάλια 
με περιοχή προέλευσης την Πελοπόννησο.   

Μονάδες 4 

Γ5. Να εμφανίζει τη μέση συγκέντρωση τανίνων των δειγμάτων (μπουκαλιών) με προέλευση 
την Κρήτη.  

Μονάδες 3 

Γ6. Να εμφανίζει ποια περιοχή είχε καλύτερο ποιοτικά κρασί (δηλαδή περισσότερα 

δείγματα με «μαλακό» κρασί.  

Μονάδες 4 
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ημειώνεται ότι σε περίπτωση που περισσότερα από τα 3/4 των δειγμάτων έχουν σκληρό 
κρασί, η μελέτη κρίνεται άκυρη λόγω προβληματικών αντιδραστηρίων. ε αυτή την 
περίπτωση εμφανίζεται μόνο σχετικό μήνυμα και κανένα από τα παραπάνω συμπεράσματα.  

Μονάδες 2 

ημείωση: θεωρείστε ότι υπάρχει τουλάχιστον 1 δείγμα από κάθε περιοχή, ότι κάθε 
περιοχή έχει διαφορετικό πλήθος μαλακών κρασιών και ότι όλα τα δεδομένα που εισάγονται 

είναι έγκυρα. 
 
ΘΕΜΑ Δ  ( Μονάδες 20 ) 
 
ε ένα διαγωνισμό Πληροφορικής δηλώνουν συμμετοχή 300 διαγωνιζόμενοι. Κάθε 
διαγωνιζόμενος βαθμολογείται σε 8 γραπτές εξετάσεις με ακέραιους βαθμούς στη 
βαθμολογική κλίμακα από 0 έως και 100. 
Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΑ το οποίο: 
 
Δ1. θα διαβάζει τα ονόματα των διαγωνιζόμενων και θα τα αποθηκεύει σε μονοδιάστατο 
πίνακα ΟΝ[300] και τους 8 βαθμούς που έλαβε κάθε διαγωνιζόμενος και θα τους 
αποθηκεύει στο δισδιάστατο πίνακα ΒΑ[300,8]. Να γίνεται έλεγχος εγκυρότητας ώστε ο κάθε 
βαθμός να είναι από 0 έως 100.  

Μονάδες 3 
Δ2. θα βρίσκει και θα εμφανίζει τον μέγιστο βαθμό στο 3ο μάθημα και τα ονόματα όλων των 
διαγωνιζόμενων που έγραψαν αυτό το βαθμό στο 3ο μάθημα. 

Μονάδες 4 
Δ3. θα βρίσκει το μέσο όρο κάθε διαγωνιζόμενου και θα τον καταχωρεί σε πίνακα ΜΟ[300]. 

Μονάδες 3 
Δ4. θα εμφανίζει τα ονόματα των διαγωνιζόμενων και τους μέσους όρους τους σε φθίνουσα 
σειρά ταξινόμησης. ε περίπτωση ισοβαθμίας η σειρά ταξινόμησης να είναι αλφαβητική. 

Μονάδες 5 
Δ5. θα δέχεται το όνομα ενός διαγωνιζόμενου, και εφόσον αυτός υπάρχει στον πίνακα, θα 
εμφανίζει το μέσο όρο του, διαφορετικά θα εμφανίζει το μήνυμα “Ο διαγωνιζόμενος δεν 
βρέθηκε”.(Θεωρήστε ότι όλα τα ονόματα είναι διαφορετικά μεταξύ τους) 
 

Μονάδες 5 
 

ΚΑΛΗ   ΕΠΙΣΤΦΙΑ ! 
☺  


