
 

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2015  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 

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 λανθασµένη. 

1. Η εντολή ∆ΙΑΒΑΣΕ είναι δηλωτική. 

2. Η λειτουργία της εισαγωγής στις δοµές δεδοµένων είναι η λειτουργία 

κατά την οποία προσθέτουµε ένα στοιχείο σε υπάρχουσα δοµή. 

3. Ένα αρχείο αποτελείται από εγγραφές και πεδία. 

4. Η γλώσσα προγραµµατισµού C χρησιµοποιείται για προγραµµατισµό 

στο διαδίκτυο. 

5. Οι λογικές τιµές είναι οι εξής: ΌΧΙ, ΚΑΙ, Ή. 

Μονάδες 10 
 

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας: 

α. Μια λογική σταθερά 

β. Μια εκτελεστέα εντολή 

γ. Μια δηλωτική εντολή 

δ. Μια συνιστώσα του αλγορίθµου 

ε. Μια λογική συνθήκη 

Μονάδες 5 

 

Α3. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον πίνακα αλήθειας της παρακάτω 

έκφρασης: 

Χ  και Υ ή όχι(Χ ή Υ)  

Μονάδες 5 

 

Α4. α. Να γράψετε τα πλεονεκτήµατα του δοµηµένου προγραµµατισµού. 

β. Ποιος είναι ο ρόλος της στοίβας στη χρήση διαδικασιών; 

γ. Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά φυσικών και τεχνητών 

γλωσσών;(αναλυτικά) 

δ. Από ποιες σκοπιές µελετάει η πληροφορική τα δεδοµένα;(αναλυτικά) 

 

Μονάδες 12 



 

 

Α5. ∆ίνεται το παρακάτω ηµιτελές τµήµα αλγορίθµου: 

∆ιάβασε α, β 

γ�……. 

Όσο …………… επανάλαβε 

 Αν …………. Τότε 

  γ�γ+……… 

 τέλος_αν 

 α�…………….. 

 β�……………… 

τέλος_επανάληψης 

Εµφάνισε γ 

Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας το παραπάνω τµήµα αλγορίθµου µε τα 

κενά συµπληρωµένα έτσι ώστε να υπολογίζει και να εµφανίζει το γινόµενο 

των α και β µε τη µέθοδο «Πολλαπλασιασµός αλά Ρωσικά». 

Μονάδες 8 

 
 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.Ζητήσαµε από δύο µαθητές να γράψουν έναν αλγόριθµο ο οποίος να 

διαβάζει τρεις τιµές (όχι κατ’ ανάγκη διαφορετικές) από το πληκτρολόγιο και 

να εµφανίζει την µεγαλύτερη. Παρακάτω βλέπετε τον τρόπο σκέψης του 

καθενός µαθητή και την αντίστοιχη υλοποίηση σε ψευδογλώσσα. Ενώ οι 

σκέψεις είναι σωστές οι κωδικοποιήσεις των σκέψεων είναι όλες 

λανθασµένες. Για κάθε ένα µαθητή, ακολουθώντας τον τρόπο σκέψης του, 

εξηγήστε γιατί η υλοποίηση του είναι λανθασµένη και γράψτε καθεµία 

διορθωµένη. 

Μαθητής 1 Μαθητής 2 

«Θα πάρω τρείς τιµές  και θα 

θεωρήσω ότι η πρώτη είναι η 

µεγαλύτερη. Μετά όποια απ’ τις 

άλλες είναι ακόµα µεγαλύτερη, θα 

ονοµάζω εκείνη µέγιστη» 

«Θα πάρω τρεις τιµές και θα τις 

συγκρίνω συνδυαστικά µεταξύ 

τους. Όποια δεν είναι µικρότερη 

από καµία άλλη, εκείνη θα 

ονοµάζω µέγιστη » 

∆ιάβασε max, β, γ 

Αν β > max τότε 

      max�β 

Αλλιώς_αν γ>max τότε 

      max�γ 

τέλος_αν 

Εµφάνισε max 

∆ιάβασε α, β, γ 

Αν α>β και α>γ τότε 

      max�α 

Αλλιώς_αν β>α και β>γ τότε 

      max�β 

Αλλιώς 

      max�γ 

τέλος_αν 

Εµφάνισε max 

 

 Μονάδες 10 



 

 

Β2. Να γράψετε το διάγραµµα ροής της «ταξινόµησης ευθείας ανταλλαγής» 

ενός πίνακα Π[100] σε αύξουσα ταξινόµηση. 

Μονάδες 10 
 

ΘΕΜΑ Γ 

Ένα πρατήριο υγρών καυσίµων διαθέτει ένα τύπο καυσίµου και 

αποθηκεύεται σε δεξαµενή χωρητικότητας 10.000 λίτρων. Να γίνει 

αλγόριθµος ο οποίος: 

 

Γ1. Να διαβάζει την ποσότητα σε λίτρα του καυσίµου που υπάρχει αρχικά 

στη δεξαµενή µέχρι να δοθεί  έγκυρη τιµή. 

 Μονάδες 2 

Για κάθε όχηµα που προσέρχεται στο πρατήριο: 

Γ2. Να διαβάζει τον τύπο του οχήµατος (“B” για βυτιοφόρο όχηµα που 

προµηθεύει το πρατήριο µε καύσιµο και “E” για επιβατηγό όχηµα που 

προµηθεύεται καύσιµο από το πρατήριο).  

Μονάδες 2 

 

Γ3. Αν το όχηµα είναι βυτιοφόρο τότε να γεµίζει τη δεξαµενή µέχρι την 

πλήρωσή της. (µονάδες 3)Αν το όχηµα είναι επιβατηγό τότε να διαβάζει την 

ποσότητα του καυσίµου την οποία θέλει να προµηθευτεί (µονάδες 2) και αν 

υπάρχει επάρκεια καυσίµου στη δεξαµενή, τότε το επιβατηγό όχηµα να 

εφοδιάζεται µε την ζητούµενη ποσότητα καυσίµου, διαφορετικά το όχηµα να 

µην εξυπηρετείται(µονάδες 3). 

Μονάδες 8 

Γ4. Η επαναληπτική διαδικασία να τερµατίζεται όταν αδειάσει η δεξαµενή 

του πρατηρίου ή όταν δεν εξυπηρετηθούν  τρία διαδοχικά επιβατηγά 

οχήµατα. 

 Μονάδες 4 

Γ5. Στο τέλος ο αλγόριθµος να εµφανίζει: 

α. τη µέση ποσότητα καυσίµου ανά επιβατηγό όχηµα που εξυπηρετήθηκε 

β. Την συνολική ποσότητα καυσίµου µε την οποία τα βυτιοφόρα 

ανεφοδίασαν την δεξαµενή 

 Mονάδες 4 
 

 

ΘΕΜΑ ∆ 

Σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθληµα ενόργανης γυµναστικής συµµετέχουν 60 

αθλητές σε 6 διαφορετικά ατοµικά αθλήµατα.  

Να  κάνετε  αλγόριθµο  που  να  διαβάζει  τα  ονόµατα  των  60  αθλητών  και  

τις εθνικότητές τους καθώς και τα ονόµατα των  6 αγωνισµάτων και να τα 

τοποθετεί στους πίνακες ΟΝΟΜΑΤΑ[60], ΕΘΝΟΣ[60] και ΑΓΩΝ[6]. Στη 



 

 

συνέχεια να διαβάζει και να αποθηκεύει σε ένα δισδιάστατο πίνακα 

ΒΑΘΜΟΙ[60,6] τη βαθµολογία του κάθε αθλητή σε κάθε αγώνισµα.  

Μονάδες 4  

Να βρείτε τα παρακάτω:  

α)  Ποιος αθλητής είχε την υψηλότερη συνολική βαθµολογία στο σύνολο 

των  

αγωνισµάτων;  (σύνθετο  ατοµικό).  Θεωρείστε  ότι  δεν  υπάρχουν  δύο  ή  

και περισσότεροι αθλητές µε την ίδια συνολική βαθµολογία.  

Μονάδες 3  

β)  Ποιος  αθλητής  κέρδισε  το  κάθε  αγώνισµα.  Θεωρείστε ότι ένας µόνο 

αθλητής κερδίζει το κάθε αγώνισµα και δεν υπάρχουν ισοβαθµίες.   

Μονάδες 5  

γ) Θεωρείστε ότι κάθε έθνος έχει δικαίωµα να «κατεβάσει» στους αγώνες 

από ένα µέχρι τρεις αθλητές. Πόσα διαφορετικά έθνη υπάρχουν και ποια 

είναι αυτά; 

Μονάδες 8 
 

 

 

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 

 

 


