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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΜΗΜΑΤΑ: Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
23 – 05– 2020 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να γραφεί τμήμα προγράμματος που θα εμφανίζει το μήνυμα Π1 αν ο ακέραιος Χ είναι 

μικρότερος από 0, Π2 αν ο αριθμός Χ έχει τιμές 1 ή 3 ή 5, και Π3 σε οποιοδήποτε άλλη περίπτωση. 

Στην περίπτωση που εμφανιστεί το μήνυμα Π3, να εμφανίζεται το μήνυμα «ο αριθμός είναι κοντά στο 

100» αν διαφέρει λιγότερο από 10 από τον αριθμό 100.        

Μονάδες 6  

Α2. Να γραφεί ως συνάρτηση η εύρεση του μεγίστου ενός πίνακα Π[10, 20] ακεραίων αριθμών.                                                                                                                      

Μονάδες 4  

Α3. 1. Τι γνωρίζετε για την διαγραμματική αναπαράσταση ενός προβλήματος;  

Μονάδες 2 

       2. Ποια δομή δεδομένων ονομάζεται «ουρά»; 

Μονάδες 2 

       3. Ποια είναι τα βήματα της μεθόδου «Διαίρει και Βασίλευε»; 

 Μονάδες 4 

Α4. Να γραφεί τμήμα εντολών προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο:  

1.Να εισάγει σε έναν πίνακα Α[100,100] ακέραιους αριθμούς και να τους δέχεται μόνο εφόσον 

είναι μη αρνητικοί. 

2. Να ελέγχει αν ο πίνακας είναι μοναδιαίος, και θα εμφανίζει το μήνυμα «Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΝΑΙ 

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΣ». Σε αντίθετη περίπτωση να εμφανίζει το μήνυμα  «Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΣ». 

Παρατήρηση: Ένας πίνακας λέγεται μοναδιαίος αν όλα τα στοιχεία του στην κύρια διαγώνιο 

είναι ο αριθμός 1 και τα υπόλοιπα είναι το 0. 

                                                                Μονάδες 9 

 

Α5. 1. Δίνεται ότι X=10 , Y=0  και Z=12 . Να χαρακτηρισθεί ως Αληθής ή Ψευδής καθεμία από τις   

           παρακάτω λογικές προτάσεις: 

          

           α) X Z  ΚΑΙ Y Z  ΚΑΙ X Y                                                                       

Μονάδες 3 

           β) ( ) ( )( ) ( )X Y ΄ X Y X X Z  +                                                      
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Μονάδες 4 

      

       2. Ποια αλγοριθμικά κριτήρια δεν ικανοποιεί το ακόλουθο τμήμα αλγορίθμου; Δικαιολογήστε  

           την  απάντησή σας. 

 

                 Διάβασε Α 

                 Όσο Α<>0 ή Β<>0 επανάλαβε 

                        Αν Τ_Ρ(Α)=0 τότε 

                                Β 1 

                        Αλλιώς_αν Α=1 ή Α=2 ή Α=3 τότε 

                                Β 2 

                        Αλλιώς  

                                Β 3 

                        Τέλος_αν 

                         Διάβασε Α 

                 Τέλος_επανάληψης   

  Μονάδες 6  

ΘΕΜΑ Β 
 
∆ίνεται  το παρακάτω πρόγραμμα:  

      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασκ  
            .... 
      ΑΡΧΗ 
      ΔΙΑΒΑΣΕ Χ,Υ 

Κ<- F(X) 
ΓΡΑΨΕ Κ 
Κ<- F(Υ) 
ΓΡΑΨΕ Κ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ F(Κ):ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
    ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Κ 
ΑΡΧΗ 
 ΑΝ Κ MOD 2=0 ΤΟΤΕ 
       F<- ‘ΑΛΗΘΗΣ’ 
 ΑΛΛΙΩΣ 
       F<- ‘ΨΕΥΔΗΣ’ 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

Β1. Τι εμφανίζει το πρόγραμμα αν δοθούν ως είσοδος οι αριθμοί 8 και 3;                
 Μονάδες 4 

Β2. Να συμπληρωθεί το τμήμα δηλώσεων του προγράμματος                                  
Μονάδες 3  

Β3. Να τροποποιηθεί το παραπάνω πρόγραμμα, ώστε να χρησιμοποιείται διαδικασία στη θέση της 
συνάρτησης.                                                                                          

Μονάδες 5 
Β4. Να τροποποιηθεί το παραπάνω πρόγραμμα, ώστε να μην χρησιμοποιείται υποπρόγραμμα.                                                                                                    

Μονάδες 5 
Β5. Να ξαναγραφεί η συνάρτηση του παραπάνω προγράμματος, ώστε οι ‘ ΑΛΗΘΗΣ’ και ‘ΨΕΥΔΗΣ’ να 
δηλωθούν ως σταθερές τιμές στη συνάρτηση στο αντίστοιχο τμήμα δηλώσεων σταθερών. Έπειτα 
στις εντολές εκχώρησης της συνάρτησης να χρησιμοποιηθούν οι σταθερές.                                                                            

Μονάδες 3 
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ΘΕΜΑ Γ 

Για την διαχείριση των δεμάτων που αποστέλνονται από μια μεταφορική εταιρεία  χρησιμοποιείται 
μια στοίβα στην οποία τοποθετείται το βάρος σε γραμμάρια του κάθε δέματος. Να υλοποιήσετε 
πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που θα διαχειρίζεται τα δέματα με τον παρακάτω τρόπο:   
Γ1. Περιέχει τμήμα δηλώσεων μεταβλητών. 

Μονάδες 2 
Γ2. Χρησιμοποιώντας τον πίνακα Δ[50] για την υλοποίηση της στοίβας, να εκχωρούνται τα βάρη 
τεσσάρων δεμάτων σε γραμμάρια ,με τιμές 500, 200, 150 και 250 αντίστοιχα, θεωρώντας ότι αρχικά 
στην στοίβα δεν υπάρχουν δεδομένα και η σειρά εισαγωγής να είναι ίδια με την αναφορά των βαρών. 

Μονάδες 3 
Γ3. Να διαβάζει το είδος της ενέργειας που θα εκτελεστεί εμφανίζοντας το παρακάτω μενού 

επιλογών:                  « Δώστε είδος ενέργειας: 
Τ    για τοποθέτηση νέου δέματος  
Α    για αποστολή δέματος  
Σ     για τερματισμό  » 

 Μονάδες 3 
Γ4. Σε περίπτωση που δοθεί «Τ», ελέγχεται αν υπάρχει ο διαθέσιμος χώρος στην στοίβα και τότε μόνο 
διαβάζει το βάρος σε γραμμάρια κάποιου δέματος  και το τοποθετεί σ΄ αυτήν, διαφορετικά εμφανίζει 
το μήνυμα «ΑΔΥΝΑΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΜΑΤΟΣ». 

Μονάδες 3 
Γ5. Για την περίπτωση της αποστολής ενός δέματος, να καλείται η διαδικασία ΑΠΟΣΤΟΛΗ η οποία 
εξετάζει αν υπάρχουν διαθέσιμα δέματα και μόνο τότε αφαιρείται από τη στοίβα το δέμα που θα 
αποσταλεί, εμφανίζοντας το βάρος του, διαφορετικά εμφανίζει το μήνυμα «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΕΜΑΤΑ 
ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ». Μετά το τέλος του προγράμματος να γράψετε τη διαδικασία που χρησιμοποιείται 
από το πρόγραμμα. 

Μονάδες 5 
Γ6. Η παραπάνω ενέργεια θα επαναλαμβάνεται μέχρι να εισαχθεί το γράμμα «Σ». Μετά τον 
τερματισμό να εμφανίζει το συνολικό βάρος όλων των δεμάτων σε γραμμάρια που αποστάλθηκαν 
από την μεταφορική εταιρεία.   

Μονάδες 4 
ΘΕΜΑ Δ  

Σε μια ψηφοφορία για την εκλογή ενός προέδρου υπάρχουν τρεις υποψήφιοι και γίνονται εκλογές 
στους 52 νομούς της χώρας. Αφού γίνει καταμέτρηση των ψήφων κάθε υποψηφίου ανά νομό να 
κατασκευάσετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 
Δ1. Διαβάζει τα ονόματα των υποψηφίων και τις ψήφους ανά υποψήφιο και ανά νομό. Τα δεδομένα 
αποθηκεύονται σε δύο πίνακας ΟΝ[3], Ψ[3,52] και για τις ψήφους να γίνεται έλεγχος αν είναι θετικός 
αριθμός. 

Μονάδες 2 
Δ2. Υπολογίζει και εμφανίζει το ποσοστό ψήφων κάθε υποψηφίου σε καθέναν από τους 52 νομούς. 
Κάθε φορά πρέπει να εμφανίζονται τα ονόματα των υποψηφίων και τα ποσοστά τους σε κάθε νομό. 

Μονάδες 4 
Δ3. Υπολογίζει και εμφανίζει το συνολικό ποσοστό των ψήφων στην επικράτεια (ολόκληρη τη χώρα) 
κάθε υποψηφίου μαζί με το όνομά του. 
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Μονάδες 5 
Δ4. Για κάθε υποψήφιο εμφανίζει τον νομό (αριθμό) ή τους νομούς στους οποίους πήρε τις 
περισσότερες ψήφους. 

Μονάδες 4 
Δ5. Εμφανίζει το όνομα του υποψηφίου που συγκέντρωσε περισσότερο από 50% στις εκλογές. Στην 
περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε περισσότερο από 50%, να εμφανίζει τα 
ονόματα των δύο επικρατέστερων υποψηφίων και το μήνυμα «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ». 

Μονάδες 5 
Σημείωση: Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ισοψηφίας σε επίπεδο επικράτειας. 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 


