
Διαγώνισμα 

Ανάπτυξης Εφαρμογών 

Σε 

Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Θέμα Α

Α1. 
Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος:
Sum ← 0
Ε ← 10
ΟΣΟ Ε <= 40 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
   ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
       Sum ← Sum + i
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
   ΓΡΑΨΕ Sum
   E ← E + 5
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

1. Να μετατραπεί σε ισοδύναμο με αποκλειστική χρήση της δομής ΟΣΟ ... 
ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.

2. Να μετατραπεί σε ισοδύναμο με αποκλειστική χρήση της δομής 
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ... ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ.
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Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα το
γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. Στη Στήλη Β υπάρχει ένα
επιπλέον στοιχείο.

Στήλη Α
Τμήματα αλγορίθμου

Στήλη Β
Αριθμός Επαναλήψεων

1.
Για x από 10 μέχρι 9 με_βήμα –0,1
Εμφάνισε x
Τέλος_επανάληψης

Α. 0

2.
i ← 1
κ ← 1
Όσο κ<=10 επανάλαβε
    i ← i+1
Τέλος_επανάληψης

Β. 1

3.
Για i από –5 μέχρι 4
     Εμφάνισε ‘’Ανάπτυξη Εφαρμογών’’
Τέλος_επανάληψης

Γ. 9

4.
i ← 1
Αρχή_επανάληψης
     i ← i+1
Μέχρις_ότου i>-1

Δ. 10

5.
κ ← 5
Όσο κ<>5 επανάλαβε
     κ ← κ+1
Τέλος_επανάληψης

Ε. 11

ΣΤ. άπειρες
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Α3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου σε μορφή διαγράμματος ροής:

Να κατασκευάσετε ισοδύναμο τμήμα αλγορίθμου σε ψευδογλώσσα.
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Α4. Στο ακόλουθο τμήμα προγράμματος, να συμπληρώσετε το τμήμα δηλώσεων 
που έχει παραλειφθεί.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗ
…
ΑΡΧΗ
ΔΙΑΒΑΣΕ Β
X ←  28
Κ ← 13
ΟΣΟ Χ<>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
  Κ ←  Κ – 2
  ΑΝ Β = ‘ΑΛΗΘΗΣ’ ΤΟΤΕ
     Υ ←  Κ MOD 2
     L ←  K MOD Y
  ΑΛΛΙΩΣ
     R ←  K / 2
     X ←  X + R
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΓΡΑΨΕ Χ, Κ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Α5. Δίνονται οι τιμές των μεταβλητών Α=29, Β=28, Γ=4, Δ=4.9 ,
ΚΑΛΟΣ=ΑΛΗΘΗΣ, ΚΑΚΟΣ = ΑΛΗΘΗΣ. Να χαρακτηρίσετε κάθε έκφραση
που ακολουθεί με το γράμμα Α αν η έκφραση είναι Αληθής, ή με το γράμμα Ψ,αν η 
έκφραση είναι Ψευδής.

1. ΌΧΙ ((( 'ΚΑΛΟΣ' < 'ΚΑΚΟΣ') ΚΑΙ ΚΑΛΟΣ) Ή ΚΑΚΟΣ)
2. ΌΧΙ (ΚΑΛΟΣ <>ΚΑΚΟΣ)
3. ΌΧΙ ((( 'ΚΑΛΟΣ' < 'ΚΑΚΟΣ') ΚΑΙ ΚΑΛΟΣ) Ή ΚΑΚΟΣ ) ΚΑΙ ΌΧΙ(ΚΑΛΟΣ <>ΚΑΚΟΣ)
4. ( Γ – Β > Γ – Α ) ΚΑΙ (Α mod Β div Γ) < Α_Μ(Δ)
5. ((Β – Γ) / Γ * 6 ) > Γ
6. (( Γ – Β > Γ – Α ) ΚΑΙ (Α mod Β div Γ) < Α_Μ(Δ)) ΚΑΙ ((Β – Γ) / Γ * 6 )> Γ
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Α6.Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος:
Αλγόριθμος Υπολογισμοί
διάβασε πλ
Σ ←  0
για i από 1 μέχρι πλ
    αν i mod 2 <> 0 τότε
        Σ ← Σ + (i mod 2) ^ 2
    τέλος_αν
τέλος_επανάληψης
εκτύπωσε Σ
αν πλ <> 0 τότε
   ΜΟ ← Σ / πλ
   γράψε ΜΟ
τέλος_αν
Τέλος Υπολογισμοί
Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα ροής.

Α7. Δίνεται ο ακόλουθος πίνακας ακεραίων Α με τις εξής τιμές:
3   1    6    15   12  και το ακόλουθο τμήμα αλγορίθμου:
κ ← 0
Αρχή_επανάληψης
   flag ← ψευδής
   Για i από 1 μέχρι 4
      Αν Α[i]>Α[i+1] τότε
         προσ ← Α[i]
         Α[i] ← Α[i+1]
         Α[i+1] ← προσ
         flag ← αληθής
         κ ← κ + 1
      Τέλος_αν
   Τέλος_επανάληψης
Μέχρις_ότου flag = ψευδής
α) Να γράψετε στο τετράδιο σας τις τιμές του πίνακα που θα προκύψουν μετά
την εκτέλεση του παραπάνω τμήματος αλγορίθμου.
β) Τι εκφράζει η τιμή της μεταβλητής κ;                                                 
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Θέμα Β
Μια εταιρία εμπορίας και πώλησης ηλεκτρονικών υπολογιστών απασχολεί έναν
αριθμό υπαλλήλων στον τομέα της πώλησης οθονών. Κάθε ένας από τους
υπαλλήλους αυτούς αμείβεται με βασικό μισθό 1000 ευρώ που προσαυξάνεται
κλιμακωτά ανάλογα με τις μηνιαίες πωλήσεις που πραγματοποιεί. Το bonus που
αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο με βάση τον αριθμό των οθονών που πούλησε,
υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω πίνακα:

Αριθμός Οθονών που
πούλησε

Βonus για κάθε οθόνη

1 - 50 1,5 ευρώ

51 - 100 3 ευρώ

101 και άνω 3,5 ευρώ

Για παράδειγμα: Αν ένας υπάλληλος πούλησε 52 οθόνες σε ένα μήνα, το bonus που
του αντιστοιχεί είναι: 50·1,5 +2·3 = 75+6 = 81€.
Να κατασκευάσετε πρόγραμμα το οποίο:
Β1. περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων.

Β2. διαβάζει το ονοματεπώνυμο, το φύλλο πολλών υπαλλήλων, την ποσότητα των
οθονών που πούλησε ο καθένας και σταματά μόλις δοθεί ως ονοματεπώνυμο
ο χαρακτήρας *.

Β3. Υπολογίζει για κάθε υπάλληλο το bonus που του αντιστοιχεί.

Β4. Εμφανίζει τον συνολικό μισθό κάθε υπαλλήλου (βασικό μισθό και bonus)

Β5. Εμφανίζει το ποσοστό των υπαλλήλων με συνολικό μισθό μεγαλύτερο από
1200€.

Β6. Υπολογίζει τη γυναίκα υπάλληλο με το μικρότερο Bonus

EXTRA 7 ΜΟΝΑΔΕΣ(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ)
Υπολογίζει το πλήθος των υπαλλήλων που παίρνουν μεγαλύτερο μπόνους από τον 
υπάλληλο του οποίου τα στοιχεία δώθηκαν στην δεύτερη επανάληψη. Θεωρείστε 
ότι υπάρχουν τουλάχιστον 2 υπάλληλοι. 
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Θέμα Γ
Για την καλύτερη επεξεργασία των αποτελεσμάτων των πανελληνίων εξετάσεων 
των παιδιών της Γ Λυκείου καταχωρούμε σε τρεις μονοδιάστατους πίνακες τα 
ονοματεπώνυμα , το Φύλλο(«Α» για αγόρι η «Κ» για κορίτσι)και τα τελικά μόρια 
των 74 παιδιών της Γ τάξης.

Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος: 

Γ1. Να διαβάζει τους παραπάνω πίνακες ελέγχοντας την σωστή καταχώρηση του
φύλλου.

Γ2. Να βρίσκει το μέσο όρο των μορίων όλων των μαθητών.

Γ3. Να βρίσκεις το φύλλο και το όνομα του μαθητή με τα λιγότερα μόρια.

Γ4. Να βρίσκει και να εμφανίζει το όνομα του αγοριού με τα περισσότερα μόρια.

Γ5. Αν δεν υπάρχει άλλος μαθητής (αγόρι) με τα παραπάνω περισσότερα μόρια να
ψάχνει αν υπάρχει κάποιο κορίτσι με τα μόρια αυτά και να εμφανίζει το ανάλογο
μήνυμα . 

Γ6. Να βρίσκει και να εμφανίζει τα ποσοστά κατά φύλλο των μαθητών που πέρασαν
τα 10.000 μόρια.

Γ7. Να βρίσκει και εμφανίζει το όνομα ή τα ονόματα των μαθητών που τα μόρια
τους βρίσκονται πιο κοντά στον μέσο όρο των μορίων των παιδιών του σχολείου.

Γ8. Να τυπώνει τις τρεις καλύτερες μαθήτριες.

Παρατηρήσεις
1. Θεωρείστε ότι υπάρχουν τουλάχιστον μία μαθήτρια και τουλάχιστον 1 μαθητής.
2. Θεωρείστε ότι δεν υπάρχουν μαθήτριες με την ίδια βαθμολογία.
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Θέμα Δ
Η προγεστερόνη είναι μια ορμόνη από την συγκέντρωση της οποίας μπορούμε να 
βρούμε αν μια γυναίκα είναι έγκυος. Σε ένα πείραμα μετρήθηκαν 100 γυναίκες 
καθημερινά για διάστημα 28 ημερών (όσο ο έμμηνος κύκλος τους). Να 
κατασκευάσετε αλγόριθμο ο οποίος να κάνει τα παρακάτω:
Δ1. Να διαβάζει το ονόματα των 100 γυναικών που συμμετείχαν στο πείραμα και να
τα καταχωρεί σε ένα μονοδιάστατο πίνακα ΟΝΟΜΑ[100].
Δ2. Να διαβάζει τις ημερήσιες σε προγεστερόνη μετρήσεις των γυναικών
ξεχωριστά και να τις καταχωρεί σε ένα δισδιάστατο πίνακα ΠΡΟΓ[100,28] .
Δ3. Υπάρχει η αντίληψη ότι η συγκέντρωση της προγεστερόνης στο δεύτερο 
14ήμερο είναι υψηλότερη από ότι στο πρώτο. Να βρείτε στο πείραμα που έγινε αν 
επιβεβαιώνεται ή όχι η παραπάνω αντίληψη. Να εκτυπώσετε κατάλληλο μήνυμα.
Δ4. Να βρείτε και να εμφανίσετε την 15 ημέρα του κύκλου πόσες και ποιες
γυναίκες είχαν συγκέντρωση προγεστερόνης πάνω από 1,3 mg/g
Δ5. Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι η προγεστερόνη αυξάνει από την 10 μέχρι την 18 
ημέρα συνεχώς καθημερινά. Να βρείτε το ποσοστό των γυναικών στις οποίες ισχύει
αυτή η υπόθεση από το παραπάνω πείραμα και να το εμφανίσετε στην οθόνη.
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