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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 

ΘΕΜΑ Α 

1) Να σημειώσετε αν είναι σωστή ή λανθασμένη κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις:  
α. Σε ένα πίνακα μπορούμε να καταχωρίσουμε τα ονόματα και τις ηλικίες 50 ποδοσφαιριστών. 
β. Ο πίνακας είναι μια δομή που μπορεί να περιέχει στοιχεία διαφορετικού τύπου. 
γ. Με την εντολή Α100←100 εκχωρούμε τον αριθμό 100 στο 100ο στοιχείο του πίνακα Α. 
δ. Ο δείκτης ενός πίνακα μπορεί να είναι πραγματικός αριθμός. 
ε. Μπορούμε στο εσωτερικό ενός προγράμματος να μεταβάλλουμε το περιεχόμενο του κάθε 

στοιχείου ενός πίνακα Α10, αλλά όχι και το μέγεθος του. 

Μονάδες 10 

2) α. Να γράψετε ποια είναι τα στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 

Μονάδες 3 

β. Να γράψετε τον ορισμό του αλγόριθμού (μον. 2) και τα κριτήρια τα οποία πρέπει να ικανοποιεί. 
Μονάδες 5 

3) Να μετατρέψετε το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου σε ισοδύναμο , με χρήση της δομής επανάληψης 
«Όσο…επανάλαβε».  
max ←A1 
min ←A1 
Για i από 1 μέχρι 5 
Αν Ai< min τότε 
min ←Ai 
αλλιώς   
Αν Ai> max τότε 
max← Ai 
Τέλος_ αν 
Τέλος_ αν 
Τέλος_ επανάληψης  
Εμφάνισε min ,max  

Μονάδες 7 
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4) Στο παρακάτω τμήμα προγράμματος να συμπληρωθούν τα κενά, ώστε να εμφανίζει τον μεγαλύτερο 
αριθμό ενός πίνακα Α100. 
max←… 
Για i από 2 μέχρι… 
Αν … … max τότε 
max←… 
Τέλος_ αν 
Τέλος _ επανάληψης  
Γράψε …  

Μονάδες 6 

5) Στο παρακάτω τμήμα προγράμματος να συμπληρωθούν τα κενά, ώστε να υπολογίζει και να εμφανίζει 
τον μικρότερο αριθμό που υπάρχει στις μονές θέσεις του πίνακα ΑΝ. 
min←… 
Για i από 3 μέχρι… με_ βήμα… 
Αν … … min τότε 
min←… 
Τέλος_ αν 
Τέλος _ επανάληψης  
Γράψε …  

Μονάδες 7 

ΘΕΜΑ Β 

1) Δίνεται ο μονοδιάστατος πίνακας C, με έξι στοιχεία που έχουν αντίστοιχα τις παρακάτω τιμές: 

2 5 15 -1 32 14 
  

και το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: 

 min← 100 

 max← -100 

Για i από 1 μέχρι 6 με_ βήμα 2 

Α← Ci 

B← Ci+1 

Αν Α< Β τότε  

Lmin← A 

Lmax← B 

αλλιώς 

Lmin← B 

Lmax← A 

Τέλος_ αν 

Αν Lmin< min τότε 
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min← Lmin 

Τέλος_ αν 

Αν Lmax > max τότε 

max← Lmax 

Τέλος_ αν 

Εκτύπωση Α,Β, Lmax, Lmin, min, max 

Τέλος _ επανάληψης  

D← max*min 

Εκτύπωσε D 

Να εκτελέσετε το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου και να γράψετε στο τετράδιο σας :  

α. Τις τιμές των μεταβλητών Α,Β, Lmax, Lmin, min και max  όπως αυτές εκτυπώνονται σε κάθε 
επανάληψη. 

β. Την τιμή της μεταβλητής D που εκτυπώνεται.  

Μονάδες 12 

2) Δίνεται πίνακας Π20 με αριθμητικές τιμές. Στις μονές θέσεις βρίσκονται καταχωρισμένοι θετικοί 
αριθμοί και στις ζυγές αρνητικοί αριθμοί. Επίσης δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου 
ταξινόμησης τιμών του πίνακα. Να συμπληρώσετε το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου με τις κατάλληλες 
σταθερές, μεταβλητές ή εκφράσεις , ώστε να ταξινομούνται σε αύξουσα σειρά μόνο οι θετικές τιμές 
του πίνακα.  

Για x από 3 μέχρι 19 με_ βήμα… 

Για y από … μέχρι … με_ βήμα… 

Αν Π…< Π… τότε 

Αντιμετάθεσε Π…, Π… 

Τέλος_ αν 

Τέλος _ επανάληψης 

Τέλος _ επανάληψης 

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Γ 

Σε μια διαδρομή τρένου υπάρχουν 20 σταθμοί (σε αυτούς περιλαμβάνονται η αφετηρία και ο τερματικός 
σταθμός). Το τρένο σταματά σε όλους τους σταθμούς. Σε κάθε σταθμό επιβιβάζονται και αποβιβάζονται 
επιβάτες. Οι πρώτοι επιβάτες επιβιβάζονται στην αφετηρία και στον τερματικό σταθμό αποβιβάζονται όλοι 
οι επιβάτες. Να κατασκευάσετε πρόγραμμα σε γλώσσα το οποίο:  

1) Να ζητάει από τον χρήστη τον αριθμό των ατόμων που επιβιβάστηκαν σε κάθε σταθμό, εκτός από τον 
τερματικό, και να τον εισάγει σε πίνακα ΕΠΙΒ19.  

Μονάδες 4 
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2) Να εισάγει σε πίνακα ΑΠΟΒ19 τον αριθμό των ατόμων που αποβιβάστηκαν σε κάθε σταθμό, εκτός 
από τον τερματικό ως εξής: για την αφετηρία να εισάγει την τιμή μηδέν (0) και για τους υπόλοιπους 
σταθμούς να ζητάει από τον χρήστη τον αριθμό των ατόμων που αποβιβάστηκαν. 

Μονάδες 5  
3) Να δημιουργεί πίνακα ΑΕ19, στον οποίο να καταχωρίζει τον αριθμό των επιβατών που βρίσκονται 

στο τρένο, μετά από την αναχώρηση του.  
Μονάδες 5 

4) Να βρίσκει και να εμφανίζει τον σταθμό από τον οποίο το τρένο αναχωρεί με τον μεγαλύτερο αριθμό 
επιβατών. ( να θεωρήσετε ότι από κάθε σταθμό το τρένο αναχωρεί με διαφορετικό αριθμό επιβατών)  

Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ Δ 

Μετά την πραγματοποίηση των πανελληνίων εξετάσεων και τη βαθμολόγηση των γραπτών το υπουργείο 
παιδείας προσπαθεί να κατατάξει τους υποψηφίους στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η κατάταξη 
γίνεται σύμφωνα με τα μόρια που έχει συγκεντρώσει ο υποψήφιος , με τη σειρά προτίμησης των σχολών που 
έχει δηλώσει, αλλά και τον αριθμό υποψηφίων που θα δεχτεί το κάθε τμήμα. Το πανεπιστημιακό τμήμα 
«Σχεδιασμός Διαστημόπλοιων» είχε δηλώσει στο υπουργείο  ότι για το επόμενο ακαδημαικό έτος θα δεχτεί 
140 φοιτητές. Από τους ελέγχους που πραγματοποιεί το υπουργείο παρατήρησε ότι το συγκεκριμένο τμήμα 
το έχουν δηλώσει σαν προτίμηση 300 υποψήφιοι και άρα, θα εισαχθούν σε αυτό οι 140 υποψήφιοι με τα 
περισσότερα μόρια, καθώς και όσοι έχουν μόρια ίσα με τον τελευταίο εισαχθέντα υποψήφιο(140ο). Να 
γραφτεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, που: 

1) Για κάθε έναν από τους 300 υποψηφίους που δήλωσαν το συγκεκριμένο τμήμα, θα διαβάζει το 
επίθετο, το όνομα και τα μόρια του θα τα τοποθετεί σε μονοδιάστατους πίνακες.  

Μονάδες 6 
2) Θα εμφανίζει το επίθετο, το όνομα και τα μόρια των υποψηφίων που εισάγονται στο τμήμα αυτό, 

εμφανίζοντας πρώτα αυτούς τα περισσότερα μόρια.  
Μονάδες 8 

3) Θα διαβάζει το επίθετο και το όνομα ενός υποψηφίου και θα εμφανίζει αν εισάγεται στο συγκεκριμένο 
τμήμα ή όχι.  

Μονάδες 6  
 
 

Καλή επιτυχία!!! 

 


