
 

                                               
 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΟΜΑ∆Α ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και 

δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ αν η πρόταση είναι λαν-

θασµένη. 

1. Η χειρότερη περίπτωση ενός αλγορίθµου αφορά στο ελάχιστο κόστος εκτέλεσης του αλ-

γορίθµου, κόστος που µετράται σε υπολογιστικούς πόρους. 

2. Η λίστα των τυπικών παραµέτρων καθορίζει τις παραµέτρους στη δήλωση του προγράµ-

µατος. 

3. Η χρήση της GOTO έχει ως αποτέλεσµα την αλλαγή της ροής του προγράµµατος. 

4. Στα δέντρα ένας κόµβος έχει ένα µόνο επόµενο κόµβο. 

5. Η µέθοδος της φυσαλίδας εφαρµόζεται και σε δισδιάστατους πίνακες. 

Μονάδες 10 
Α2. ∆ίνεται η εξής εκφώνηση στους µαθητές µιας τάξης: Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος θα 

διαβάζει και θα υπολογίζει το άθροισµα 10 αριθµών. Αν το άθροισµα δεν υπερβαίνει το 

1000 θα συνεχίζει να διαβάζει αριθµούς µέχρι το συνολικό άθροισµα να υπερβεί το 1000. 

Τέλος να εµφανίζει το πλήθος των αριθµών που δόθηκαν συνολικά και το άθροισµά τους. 

Από τις απαντήσεις προέκυψαν οι 3 παρακάτω διαφορετικές λύσεις:  
Αλγόριθµος Θ2 

Σ←0 

Για α από 1 µέχρι 10 

     ∆ιάβασε χ 

     Σ←Σ+χ 

Τέλος_επανάληψης 

Αν Σ<1000 τότε 

     ∆ιάβασε χ 

     Σ←Σ+χ 

     α←α+1 

Τέλος_αν 

Εµφάνισε α, Σ 

Τέλος Θ2 

 

 

 

 

Μονάδες 2 

Αλγόριθµος Θ2 

∆ιάβασε χ  

Σ←χ 

Για α από 1 µέχρι 10 

     Σ←Σ+χ 

     ∆ιάβασε χ 

Τέλος_επανάληψης 

∆ιάβασε χ 

Ψ←0 

Όσο Σ<=1000 επανάλαβε 

     Σ←Σ+χ 

     ψ←ψ+1 

     ∆ιάβασε χ 

Τέλος_επανάληψης 

Κ←ψ+10 

Εµφάνισε Κ, Σ 

Τέλος Θ2 

Μονάδες 3 

Αλγόριθµος Θ2 

Για α από 1 µέχρι 10 

     ∆ιάβασε χ 

     Σ←Σ+χ 

Τέλος_επανάληψης 

Όσο Σ<=1000 επανάλαβε 

     Σ←Σ+χ 

     α←α+1 

     ∆ιάβασε χ 

Τέλος_επανάληψης 

Εµφάνισε α, Σ 

Τέλος Θ2 

 

 

 

 

 

Μονάδες 3 



 

                                               
 

Να επισηµάνετε τα λογικά λάθη στις παραπάνω λύσεις. 

 

Α3.  Ποιες οι κυριότερες διαφορές µεταξύ φυσικών και τεχνητών γλωσσών;  

                                                                     Μονάδες 4 

Α4. Τι ονοµάζεται εµβέλεια µεταβλητών;  

Μονάδες 2 

Α5. Να υπολογιστεί η επίδοση του παρακάτω τµήµατος αλγορίθµου µε βάση τον αριθµό των 

πράξεων 

Α←1 

Ψ←0 

Για Χ από 10 µέχρι 1 µε_βήµα -3 

  Α←Α*2 

  Ψ←Α+Ψ 

  Τέλος_επανάληψης 

  Εκτύπωσε Α, Ψ  

Μονάδες 8 

Α6. Να γράψετε τους αριθµητικούς τελεστές και την προτεραιότητά τους. 

Μονάδες 6 

Α7. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου: 

 Χ � Α 

 Όσο Χ>=5 επανάλαβε 

  Χ � Χ + 2 

  Εµφάνισε Χ 

 Τέλος_επανάληψης  

Να δώσετε τη δοµή επανάληψης «Μέχρις_ότου» η οποία τυπώνει ακριβώς τις ίδιες τιµές µε 

το πιο πάνω τµήµα αλγορίθµου. 

Μονάδες 2 
ΘΕΜΑ Β 

Β1. ∆ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος 

Αλγόριθµος ΘΕΜΑ 

∆εδοµένα //Α, ν// 

Για i από 1 µέχρι ν-1 

κ←i 

        Για j από i+1 µέχρι ν 

               Αν Α[j]<Α[κ] τότε 

               κ←j 

               Τέλος_αν 

         Τέλος_επανάληψης 

temp←Α[i] 

Α[i]←Α[κ] 

Α[κ]←temp 

Τέλος_επανάληψης 

Αποτελέσµατα //Α// 

Τέλος ΘΕΜΑ 



 

                                               
 

α. Τι λειτουργία επιτελεί; 

Μονάδα 1 

β. Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραµµα ροής. 

Μονάδες 5 

γ. Να τον εφαρµόσετε τον πίνακα Α[5]=  33  19   6   55   24 

Μονάδες 4 

Β2. Μια µεταφορική εταιρεία χρησιµοποιεί τον πίνακα ∆ΕΜΑ [50] για αποθήκευση της 

στοίβας δεµάτων και εισάγει στις πρώτες θέσεις µε αύξουσα σειρά 4 ήδη υπάρχοντα δέµατα 

µε βάρη αντίστοιχα: 500, 200, 150, 235 σε γραµµάρια. 

Να γραφεί πρόγραµµα σε γλώσσα το οποίο 

α. Να διαβάζει το είδος της ενέργειας που θε εκτελεστεί: 

«Τ» για τοποθέτηση νέου δέµατος, «Α» για αποστολή και «Σ» για τερµατισµό. Για την το-

ποεθέτηση νέου δέµατος εξετάζει αν υπάρχει διαθέσιµος χώρος στη στοίβα διαφορετικά εµ-

φανίζει το µήνυµα «Αδύνατη τοποθέτηση». 

Για αποστολή εξετάζει αν υπάρχουν διαθέσιµα δέµατα και τότε αφαιρείται το δέµα από τη 

στοίβα. ∆ιαφορετικά εµφανίζει το µήνυµα «Τέλος αποστολών». Η διαδικασία επαναλαµβά-

νεται µέχρι να εισαχθεί το γράµµα «Σ». 

β. Εµφανίζει το συνολικό βάρος των απεσταλθέντων δεµάτων. 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Η τροχαία Αθηνών διαθέτει κάµερες στα σηµεία εισόδου του µικρού δακτυλίου για να ελέγ-

χει τους παραβάτες. Να γραφεί πρόγραµµα που για το µήνα Φεβρουάριο (29 ηµέρες) θα ει-

σάγει ανά ηµέρα τους αριθµούς των οχηµάτων που κατέγραψε η κάµερα της πλατείας Κα-

ραϊσκάκη, µέχρι να εισαχθεί ο αριθµός «1111» και θα βρίσκει και θα εµφανίζει: 

1. Το πλήθος των παραβάσεων όλου του µήνα. 

2. Την ηµέρα (ηµεροµηνία) που έγιναν οι περισσότερες παραβάσεις (θεωρήστε ότι είναι 

µία). 

3. Αν τις µονές ή τις ζυγές ηµέρες εισήλθαν περισσότερα παράνοµα οχήµατα. 

Είναι γνωστό ότι τα οχήµατα που το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας τους είναι µονό, κυκλο-

φορούν τις µονές ηµέρες του µήνα και όσων είναι ζυγό, τις ζυγές ηµέρες του µήνα. 

Μονάδες 20 

 

ΘΕΜΑ ∆ 

Σε ένα θερινό τουρνουά ποδοσφαίρου λαµβάνουν µέρος 8 οµάδες. Κάθε οµάδα αντιµετω-

πίζει όλες τις υπόλοιπες από µία φορά την καθεµία. Σε έναν πίνακα 8 θέσεων µε όνοµα ΟΝ 

αποθηκεύουµε τα ονόµατα των 8 οµάδων και σε έναν πίνακα 8 γραµµών και 8 στηλών µε 

όνοµα ΣΚΟΡ αποθηκεύουµε τα αποτελέσµατα των αγώνων που διεξήχθησαν, ως εξής: για 

τον αγώνα µεταξύ της πέµπτης και της τρίτης οµάδας - στο στοιχείο [3,5] του πίνακα είναι 

γραµµένα τα γκολ που έβαλε η τρίτη οµάδα στην πέµπτη ενώ στο στοιχείο [5,3] τα γκολ 

που έβαλε η πέµπτη οµάδα στην τρίτη. Έτσι εννοείται ότι στην κύρια διαγώνιο του πίνακα 

όλα τα στοιχεία είναι µηδενικά. Αν κάθε οµάδα παίρνει για κάθε νίκη 3 βαθµούς, για κάθε 

ισοπαλία 1 και για κάθε ήττα 0 βαθµούς ζητείται να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος:  

 



 

                                               
 

∆1. Να διαβάζει τα ονόµατα των 8 οµάδων και να τα αποθηκεύει σε µονοδιάστατο πίνακα 

ΟΝ.  

Μονάδα 1 

∆2. Να διαβάζει για κάθε οµάδα το αποτέλεσµα του αγώνα µε κάθε άλλη οµάδα και να το  

αποθηκεύει κατάλληλα στον πίνακα ΣΚΟΡ. (π.χ για τον αγώνα της 1
ης

 µε την 3
η 
οµάδα θα 

διαβάζει τον αριθµό των γκολ που έβαλε η 1
η
 στην 3

η
, και µετά τον αριθµό των γκολ που 

έβαλε η 3
η
 στην 1

η
 και θα τα αποθηκεύει κατάλληλα). ∆εν θα πρέπει λοιπόν να ζητάει ξανά 

στοιχεία για αγώνα που έχει ήδη καταχωρίσει)  

Μονάδες 4 

∆3. Να κατασκευάζει τον µονοδιάστατο πίνακα ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 8 θέσεων που θα περιέχει 

τη βαθµολογία που συγκέντρωσε κάθε οµάδα µε το πέρας των αγώνων.  

Μονάδες 3  

∆4. Να εµφανίζει τα ονόµατα και την βαθµολογία των οµάδων όπως παρουσιάζονται  

στην τελική κατάταξη του τουρνουά (από την καλύτερη στην χειρότερη). Σε περίπτωση  

ισοβαθµίας καλύτερη θεωρείται η οµάδα που η διαφορά των τερµάτων που έχει πετύχει  

συνολικά σε σχέση µε αυτά που έχει δεχθεί συνολικά είναι καλύτερη. Να θεωρηθεί ότι  

δεν υπάρχουν δύο οµάδες µε ίδια διαφορά τερµάτων.  

Μονάδες 6 

∆5. ∆ιαβάζει το όνοµα µιας οµάδας. Αν αυτή έχει πάρει µέρος στο τουρνουά θα εµφανίζει 

ποια θέση κατέλαβε στην τελική κατάταξη. Ο έλεγχος για την οµάδα θα γίνεται από κα-

τάλληλο υποπρόγραµµα το οποίο θα σχεδιάσετε για το σκοπό αυτό. Να γραφεί υποπρόγ-

ραµµα το οποίο θα δέχεται τον πίνακα ΟΝ και το όνοµα µιας οµάδας και αν αυτή υπάρχει 

στον πίνακα ΟΝ θα επιστρέφει τη θέση της στην τελική κατάταξη. 

Μονάδες 6  

 

Σηµείωση: Στο ΘΕΜΑ ∆ να χρησιµοποιήσετε τους αποδοτικότερους αλγόριθµους. 
 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

1. Στο τετράδιό σας να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά ( ηµεροµηνία, εξεταζόµενο 

µάθηµα ). Να µην αντιγράψετε τα θέµατα στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των φωτοαντιγράφων αµέσως 

µόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση. Κατά 

την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιό σας και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.  

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας µόνο µε µπλε ή µόνο µε µαύρο στυλό. Μπορείτε να 

χρησιµοποιήσετε µολύβι µόνο για σχέδια, διαγράµµατα και πίνακες.  

5. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.  

6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


