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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 1ο 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21 – 04 – 2020  

 
ΘΕΜΑ Α 
 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο 
σας δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η 
πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
 

1) Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων 
πληροφορικής. 

2) Δεσμευμένες λέξεις ονομάζονται αυτές που ορίζει ο προγραμματιστής ως 
ονομασίες των μεταβλητών που χρησιμοποιεί. 

3) Όταν χρειάζεται να υπάρξει απόφαση με βάση κάποιο κριτήριο, τότε 
χρησιμοποιείται η δομή της επιλογής. 

4) Η λογική πρόταση "Χ ^ 2 >= 0" είναι πάντοτε αληθής. 
5) Οι διαστάσεις ενός πίνακα μπορούν να μεταβληθούν κατά την διάρκεια 

εκτέλεσης ενός αλγορίθμου. 
6) Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος της ευθείας ανταλλαγής σε 

πίνακα χαρακτήρων. 
7) Ο διερμηνευτής ελέγχει και μετατρέπει μια-μια τις εντολές του πηγαίου 

προγράμματος σε γλώσσα μηχανής και αυτό τον καθιστά πιο γρήγορο σε 
σχέση με το μεταγλωττιστή. 

8) Τα σχόλια τοποθετούνται πάντα στην αρχή του προγράμματος  
9) Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε ένα πρόγραμμα αντιστοιχούνται από 

το μεταγλωττιστή σε συγκεκριμένες θέσεις μνήμης του Η/Υ. 
10) Για την αναζήτηση ενός στοιχείου σε ταξινομημένους πίνακες προτιμάται η 

δυαδική αναζήτηση. 
ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

 
Α2. Να περιγράψετε τη χρήση στοίβας από το μεταφραστή για το χειρισμό 

κλήσεων διαδικασιών και επιστροφών από αυτές. Πώς ονομάζεται η στοίβα 
αυτή; 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
 

A3. Να μετατραπεί το παρακάτω τμήμα με αποκλειστική χρήση δύο δομών: 
ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ. 

 
Ι  2 
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

Αντ  Αληθής 
ΓΙΑ  J  ΑΠΟ  5  ΜΕΧΡΙ  Ι  ΜΕ_ΒΗΜΑ  -1 



 

[2] 

 

ΑΝ  Α[J] < A[J-1]  ΤΟΤΕ 
TEMP  A[J] 
A[J]  A[J-1] 
A[J-1]  TEMP 
Αντ  Ψευδής 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
Ι    Ι  +  1 

ΜΕΧΡΙΣ_ΌΤΟΥ   Ι>5   Ή   Αντ = Ψευδής 
ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

 
Α4. Να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω τμήμα προγράμματος ώστε να 

διαβάζει έναν αριθμό Ν εξασφαλίζοντας ότι είναι από 1 έως και 99 και περιττός 
αριθμός. Στην συνέχεα να υπολογίζει και να εμφανίζει το παρακάτω άθροισμα 
αριθμών: 

𝛴 =  
992

100
+  

972

98
+  

952

96
+  

932

 94
+ ⋯ +  

𝛮2

𝛮 − 1
 

 
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΔΙΑΒΑΣΕ   Ν 
ΜΕΧΡΙΣ_ΌΤΟΥ    _____   ΚΑΙ   _____   ΚΑΙ    _____ 
Σ  0 
ΓΙΑ   Ι   ΑΠΟ 99   ΜΕΧΡΙ   Ν   ΜΧΕ_ΒΗΜΑ  _____ 

Σ  Σ +  _________ / (_____) 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
 
 
Α5. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β. 
 

ΣΤΗΛΗ  Α ΣΤΗΛΗ  Β 

1. Συντακτικά λάθη α) Οφείλονται σε σφάλματα κατά 
την υλοποίηση του αλγόριθμου. 

β) Οφείλονται σε 
αναγραμματισμούς ονομάτων 
εντολών. 

2. Λογικά λάθη γ) Εμφανίζονται μόνο στην 
εκτέλεση, 

δ) Εμφανίζονται στο στάδιο της 
μεταγλώττισης. 

 
ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
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ΘΕΜΑ Β 
Β1. Δίνεται ο παρακάτω δισδιάστατος τετραγωνικός πίνακας Α[6,6]: 

 

Δ Α Κ Κ Κ Κ 

Ι Δ Α Κ Κ Κ 

Κ Ι Δ Α Κ Κ 

Κ Κ Ι Δ Α Κ 

Κ Κ Κ Ι Δ Α 

Κ Κ Κ Κ Ι Δ 

 
Να συμπληρωθεί κατάλληλα το παρακάτω τμήμα προγράμματος, ώστε να 
προκύπτει ο παραπάνω πίνακας: 
 
ΓΙΑ  Ι  ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ  6 

ΓΙΑ  J  ΑΠΟ  1  ΜΕΧΡΙ  6 
ΑΝ  …………….   ΤΟΤΕ 

Α[I,J]  ‘Δ’ 
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ  ……………..  ΤΟΤΕ 

Α[I,J]  ‘Α’ 
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ  ……………..  ΤΟΤΕ 

……………… 
ΑΛΛΙΩΣ 

Α[I,J]  ‘Κ’ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
 

Β2. Να συμπληρωθεί το παρακάτω τμήμα προγράμματος ώστε να 
δημιουργείται ο πίνακας Β[5,5]: 
 

2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 

4 5 6 7 8 

5 6 7 8 9 

6 7 8 9 10 

 
 

ΓΙΑ  Ι  ΑΠΟ  1  ΜΕΧΡΙ  5 
ΓΙΑ  J  ΑΠΟ  1  ΜΕΧΡΙ  5  

………………………. 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 4 

 
Β3. Δόθηκε σε ένα μαθητή το παρακάτω σενάριο και του ζητήθηκε να 

υλοποιήσει το αντίστοιχο πρόγραμμα. 
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Σε ένα Μετεωρολογικό Σταθμό καταγράφονται κάθε μέρα ανά μία ώρα η 
θερμοκρασία του περιβάλλοντος για μία εβδομάδα. Να γράψετε πρόγραμμα που να 
διαβάζει: 

Α. i. Τα ονόματα των επτά ημερών της εβδομάδας και τα καταχωρεί σε    
         μονοδιάστατο πίνακα.  

          ii. Τη θερμοκρασία για κάθε ημέρα της εβδομάδας και κάθε ώρα της ημέρας    
               και την καταχωρεί σε δισδιάστατο πίνακα, ελέγχοντας οι τιμές της  
               θερμοκρασίας να είναι από -20 μέχρι και 50. 

Β. Να υπολογίζει για κάθε ημέρα τη μέση θερμοκρασία και την καταχωρεί σε 
μονοδιάστατο πίνακα. 

Γ. Βρίσκει και εμφανίζει τη μέγιστη μέση θερμοκρασία της εβδομάδας από τον 
πίνακα των μέσων θερμοκρασιών και το όνομα της αντίστοιχης ημέρας. 
 
 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 7  

ΔΙΑΒΑΣΕ ΗΜ[Ι] 
ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 24  

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΔΙΑΒΑΣΕ Θ[I,J] 

ΜΕΧΡΙΣ_ΌΤΟΥ Θ[I,J] < -20 ΚΑΙ Θ[I,J] >50 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
S  0 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 7 

ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 24  
S  S + Θ[I,J] 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΜΟ[Ι]  S/7 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
max  ΜΟ[Ι] 
θ  1 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 7 

ΑΝ ΜΟ[Ι] > max ΤΟΤΕ 
max  ΜΟ[Ι] 
θ  Ι 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ max , ΗΜ[θ] 
 

i. Nα εντοπίσετε τα λάθη που έκανε ο μαθητής και να τα διορθώσετε.  
ΜΟΝΑΔΕΣ 8 

ii. Να συμπληρώσετε το τμήμα δηλώσεων των μεταβλητών.  
ΜΟΝΑΔΕΣ 4 

 
 
 
 



 

[5] 

 

ΘΕΜΑ Γ 
Στο τελευταίο φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας συμμετείχαν 10 ομάδες. Κάθε 

ομάδα παρουσίασε μία εργασία. Από κάθε ομάδα ζητήθηκε να βαθμολογήσει όλες 
τις εργασίες, τόσο τη δική της όσο και των υπόλοιπων 9 ομάδων. Η βαθμολόγηση των 
εργασιών καταχωρείτε σε πίνακα ΒΑΘ[10,10] έτσι ώστε η ομάδα που βρίσκεται στη 
γραμμή i να βαθμολογεί την κάθε ομάδα που βρίσκεται στη στήλη j. Να 
κατασκευάσετε πρόγραμμα το οποίο: 

Γ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. 
ΜΟΝΑΔΕΣ 2 

Γ2. Να καταχωρίζει:  
i. Τα ονόματα των ομάδων σε πίνακα ΟN[10]. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 2 
ii. Τους ακέραιους βαθμούς σε πίνακα ΒΑΘ[10,10]. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 2 
 

Γ3. Να εμφανίζει το όνομα της ομάδας που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο μέσο 
όρο βαθμολογίας. Κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου να εξαιρούνται ο 
μεγαλύτερος και ο μικρότερος βαθμός της. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 7 
 

Γ4. Να εμφανίζει το όνομα της ομάδας η οποία βαθμολόγησε τον εαυτό της 
πλησιέστερα στον μέσο όρο των βαθμών που έλαβε από όλες τις υπόλοιπες ομάδες.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 7 
 
Σημειώσεις: 

i. Για το ερώτημα Γ3 να θεωρήσετε ότι οι τιμές του μέσου όρου, του μικρότερου 
και του μεγαλύτερου βαθμού είναι μοναδικές. 

ii. Για το ερώτημα Γ4 να θεωρήσετε ότι η ζητούμενη ομάδα είναι μοναδική. 
 
 
ΘΕΜΑ Δ 

Ένα διαγωνισμός μαγειρικής διεξάγεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση 
γίνεται βαθμολόγηση των πιάτων που ετοιμάζουν 45 διαγωνιζόμενοι και κάθε μέλος 
της τριμελούς κριτικής επιτροπής βαθμολογεί το κάθε πιάτο με βαθμό από 1 έως και 
10. Στη δεύτερη φάση προκρίνεται κάθε διαγωνιζόμενος που συγκέντρωσε συνολική 
βαθμολογία μεγαλύτερη του 15 και τον οποίο όλοι οι κριτές έχουν βαθμολογήσει 
τουλάχιστον με 5. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο:  

Δ1. Για κάθε διαγωνιζόμενο να διαβάζει το όνομα του και τον βαθμό που του 
έδωσε κάθε κριτής. Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 3 
 

Δ2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τη συνολική βαθμολογία του κάθε 
διαγωνιζόμενου, η οποία προκύπτει ως το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτών. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
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Δ3. Να βρίσκει και να εμφανίζει τα ονόματα των διαγωνιζομένων που 
προκρίνονται στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού. Αν κανένας δεν προκρίνται στη 
δεύτερη φάση, να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
 

Δ4. Να βρίσκει και εμφανίζει το πλήθος των διαγωνιζόμενων που είχαν βαθμό 
10 από ένα τουλάχιστον κριτή. Ο υπολογισμός να γίνει με χρήση κατάλληλου 
υποπρογράμματος.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 7 
 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2ο 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21 – 04 – 2020  

 
 
 
ΘΕΜΑ Α 
 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο 
σας δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η 
πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
 

11) Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων 
πληροφορικής. 

12) Δεσμευμένες λέξεις ονομάζονται αυτές που ορίζει ο προγραμματιστής ως 
ονομασίες των μεταβλητών που χρησιμοποιεί. 

13) Όταν χρειάζεται να υπάρξει απόφαση με βάση κάποιο κριτήριο, τότε 
χρησιμοποιείται η δομή της επιλογής. 

14) Η λογική πρόταση "Χ ^ 2 >= 0" είναι πάντοτε αληθής. 
15) Οι διαστάσεις ενός πίνακα μπορούν να μεταβληθούν κατά την διάρκεια 

εκτέλεσης ενός αλγορίθμου. 
16) Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος της ευθείας ανταλλαγής σε 

πίνακα χαρακτήρων. 
17) Ο διερμηνευτής ελέγχει και μετατρέπει μια-μια τις εντολές του πηγαίου 

προγράμματος σε γλώσσα μηχανής και αυτό τον καθιστά πιο γρήγορο σε 
σχέση με το μεταγλωττιστή. 

18) Τα σχόλια τοποθετούνται πάντα στην αρχή του προγράμματος  
19) Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε ένα πρόγραμμα αντιστοιχούνται από 

το μεταγλωττιστή σε συγκεκριμένες θέσεις μνήμης του Η/Υ. 
20) Για την αναζήτηση ενός στοιχείου σε ταξινομημένους πίνακες προτιμάται η 

δυαδική αναζήτηση. 
ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

 
 
Α2. α) Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού 

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
β) Να αναπτύξετε δύο από αυτά τα πλεονεκτήματα 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
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A3. Να μετατραπεί το παρακάτω τμήμα με αποκλειστική χρήση δύο δομών: 
ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ. 
 

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 5 
ΓΙΑ  J  ΑΠΟ  5  ΜΕΧΡΙ  Ι  ΜΕ_ΒΗΜΑ  -1 

ΑΝ  Α[J] < A[J-1]  ΤΟΤΕ 
TEMP  A[J] 
A[J]  A[J-1] 
A[J-1]  TEMP 
Αντ  Ψευδής 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

 
Α4. Να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω τμήμα προγράμματος ώστε να 

διαβάζει έναν αριθμό Ν εξασφαλίζοντας ότι είναι από 1 έως και 99 . Στην συνέχεα να 
υπολογίζει και να εμφανίζει το παρακάτω άθροισμα αριθμών: 

𝛴 =  
992

100
+  

972

98
+  

952

96
+  

932

 94
+ ⋯ +  

𝛮2

𝛮 − 1
 

 
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΔΙΑΒΑΣΕ   Ν 
ΜΕΧΡΙΣ_ΌΤΟΥ    _____   ΚΑΙ  _____   
Σ  0 
ΓΙΑ   Ι   ΑΠΟ 99  ΜΕΧΡΙ   Ν   ΜΕ_ΒΗΜΑ  _____ 

Σ  Σ +  _____ / (_    ___) 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
 
Α5. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β. 
 

ΣΤΗΛΗ  Α ΣΤΗΛΗ  Β 

3. Συντακτικά λάθη α) Οφείλονται σε σφάλματα κατά 
την υλοποίηση του αλγόριθμου. 

β) Οφείλονται σε 
αναγραμματισμούς ονομάτων 
εντολών. 

4. Λογικά λάθη γ) Εμφανίζονται μόνο στην 
εκτέλεση, 

δ) Εμφανίζονται στο στάδιο της 
μεταγλώττισης. 

 
ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
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ΘΕΜΑ Β 
Β1. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άσκηση 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
     ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ζ,Κ,Α,Χ 
ΑΡΧΗ 
Ζ 1 
Κ 2 
Α 0 
ΟΣΟ Κ ΜΟD 2 = 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 
ΑΝ Κ^2 = Χ DIV 3 TOTE 
       A Α + Χ 
       ΚΧ DIV 2 
ΑΛΛΙΩΣ 
        Ζ Ζ * Χ  
        Κ Κ DIV 2 +1 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΓΡΑΨΕ Χ, Ζ, Κ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ Κ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Να κατασκευάσετε πίνακα τιμών και να γράψετε τις τιμές που θα 
εμφανιστούν κατά την εκτέλεση του παραπάνω προγράμματος, εάν δοθούν ως 
είσοδος οι αριθμοί 12, 8, 9. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 
 
 

Β2. Δόθηκε σε ένα μαθητή το παρακάτω σενάριο και του ζητήθηκε να 
υλοποιήσει το αντίστοιχο πρόγραμμα. 

Σε ένα Μετεωρολογικό Σταθμό καταγράφονται κάθε μέρα ανά μία ώρα η 
θερμοκρασία του περιβάλλοντος για μία εβδομάδα. Να γράψετε πρόγραμμα που 
να διαβάζει: 

α. i. Τα ονόματα των επτά ημερών της εβδομάδας και τα καταχωρεί σε  
        μονοδιάστατο πίνακα.  

          ii. Τη θερμοκρασία για κάθε ημέρα της εβδομάδας και κάθε ώρα της ημέρας   
               και την καταχωρεί σε δισδιάστατο πίνακα, ελέγχοντας οι τιμές της  
               θερμοκρασίας να είναι από -20 μέχρι και 50. 

β. Να υπολογίζει για κάθε ημέρα τη μέση θερμοκρασία και την καταχωρεί σε 
μονοδιάστατο πίνακα. 

γ. Βρίσκει και εμφανίζει τη μέγιστη μέση θερμοκρασία της εβδομάδας από τον 
πίνακα των μέσων θερμοκρασιών και το όνομα της αντίστοιχης ημέρας. 
 
 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 7  

ΔΙΑΒΑΣΕ ΗΜ[Ι] 
ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 24  



 

[10] 

 

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΔΙΑΒΑΣΕ Θ[I,J] 

ΜΕΧΡΙΣ_ΌΤΟΥ Θ[I,J] < -20 ΚΑΙ Θ[I,J] >50 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
S  0 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 7 

ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 24  
S  S + Θ[I,J] 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΜΟ[Ι]  S/7 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
max  ΜΟ[Ι] 
θ  1 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 7 

ΑΝ ΜΟ[Ι] > max ΤΟΤΕ 
max  ΜΟ[Ι] 
θ  Ι 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ max , ΗΜ[θ] 
 

iii. Nα εντοπίσετε τα λάθη που έκανε ο μαθητής και να τα διορθώσετε.  
ΜΟΝΑΔΕΣ 8 

iv. Να συμπληρώσετε το τμήμα δηλώσεων των μεταβλητών.  
ΜΟΝΑΔΕΣ 4 

 
ΘΕΜΑ Γ 

Στο τελευταίο φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας συμμετείχαν 10 ομάδες. Κάθε 
ομάδα παρουσίασε μία εργασία. Από κάθε ομάδα ζητήθηκε να βαθμολογήσει όλες 
τις εργασίες, τόσο τη δική της όσο και των υπόλοιπων 9 ομάδων. Η βαθμολόγηση των 
εργασιών καταχωρείτε σε πίνακα ΒΑΘ[10,10] έτσι ώστε η ομάδα που βρίσκεται στη 
γραμμή i να βαθμολογεί την κάθε ομάδα που βρίσκεται στη στήλη j. Να 
κατασκευάσετε πρόγραμμα το οποίο: 

Γ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. 
ΜΟΝΑΔΕΣ 2 

Γ2. Να καταχωρίζει:  
iii. Τα ονόματα των ομάδων σε πίνακα ΟN[10]. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 2 
iv. Τους ακέραιους βαθμούς σε πίνακα ΒΑΘ[10,10]. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 2 
 

Γ3. Να εμφανίζει το όνομα της ομάδας που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο μέσο 
όρο βαθμολογίας. Κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου να εξαιρούνται ο 
μεγαλύτερος και ο μικρότερος βαθμός της. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 7 
 



 

[11] 

 

Γ4. Να εμφανίζει το όνομα της ομάδας η οποία βαθμολόγησε τον εαυτό της 
πλησιέστερα στον μέσο όρο των βαθμών που έλαβε από όλες τις υπόλοιπες ομάδες.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 7 
 
Σημειώσεις: 

iii. Για το ερώτημα Γ3 να θεωρήσετε ότι οι τιμές του μέσου όρου, του μικρότερου 
και του μεγαλύτερου βαθμού είναι μοναδικές. 

iv. Για το ερώτημα Γ4 να θεωρήσετε ότι η ζητούμενη ομάδα είναι μοναδική. 
 
 
ΘΕΜΑ Δ 

Ένα διαγωνισμός μαγειρικής διεξάγεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση 
γίνεται βαθμολόγηση των πιάτων που ετοιμάζουν 45 διαγωνιζόμενοι και κάθε μέλος 
της τριμελούς κριτικής επιτροπής βαθμολογεί το κάθε πιάτο με βαθμό από 1 έως και 
10. Στη δεύτερη φάση προκρίνεται κάθε διαγωνιζόμενος που συγκέντρωσε συνολική 
βαθμολογία μεγαλύτερη του 15 και τον οποίο όλοι οι κριτές έχουν βαθμολογήσει 
τουλάχιστον με 5. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο:  

Δ1. Για κάθε διαγωνιζόμενο να διαβάζει το όνομα του και τον βαθμό που του 
έδωσε κάθε κριτής. Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 3 
 

Δ2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τη συνολική βαθμολογία του κάθε 
διαγωνιζόμενου, η οποία προκύπτει ως το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτών. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
 

Δ3. Να βρίσκει και να εμφανίζει τα ονόματα των διαγωνιζομένων που 
προκρίνονται στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού. Αν κανένας δεν προκρίνται στη 
δεύτερη φάση, να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
 

Δ4. Να βρίσκει και εμφανίζει το πλήθος των διαγωνιζόμενων που είχαν βαθμό 
10 από ένα τουλάχιστον κριτή. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 7 
 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

 
 


