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                   ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 1o 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28 – 03 – 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) Η τιμή β (βήμα) πρέπει να είναι υποχρεωτικά ακέραιος αριθμός. 
2) Ο ιεραρχικός προγραμματισμός χρησιμοποιεί την στρατηγική της συνεχούς 

διαίρεσης του προβλήματος σε υποπροβλήματα. 
3) Μία αλφαριθμητική μεταβλητή δεν μπορεί να λάβει τη τιμή ‘Αληθής ’ γιατί σε 

αυτή την περίπτωση η μεταβλητή θα έπρεπε να δηλωθεί ως λογική 
μεταβλητή. 

4) Η ταξινόμηση φυσαλίδας είναι ο πιο απλός και ταυτόχρονα ο πιο γρήγορος 
αλγόριθμος ταξινόμησης. 

5) Η ακολουθιακή δομή εντολών χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση απλών 
προβλημάτων, όπου είναι δεδομένη η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου 
ενεργειών. 

6) Με τη λειτουργία της συγχώνευσης, δύο ή περισσότερες δομές δεδομένων 
συνενώνονται σε μία ενιαία δομή. 

7) Ο τρόπος κλήσης των διαδικασιών και των συναρτήσεων είναι ίδιος, ενώ ο 
τρόπος σύνταξής τους είναι διαφορετικός. 

8) Στη διαδικασία η λίστα παραμέτρων είναι υποχρεωτική. 
9) Το λεξιλόγιο αποτελεί ένα από τα κοινά χαρακτηριστικά των φυσικών και των 

τεχνητών γλωσσών προγραμματισμού. 
10) Ένα τμήμα προγράμματος που επιτελεί αυτόνομο έργο και έχει γραφεί 

ξεχωριστά από το υπόλοιπο πρόγραμμα ονομάζεται υποπρόγραμμα. 
 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
 

Α2. i. Να δώσετε τον ορισμό της εμβέλειας. 
ΜΟΝΑΔΕΣ 4 

ii. Τι τύπου εμβέλεια χρησιμοποιεί η ΓΛΩΣΣΑ για τις μεταβλητές; (Μονάδες 2) 
Να αναφέρετε ότι γνωρίζετε γι’ αυτό το είδος. (μονάδες 4) 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
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Α3. Να επιλέξετε από τις παρακάτω επιλογές τον αριθμό εκεινής που δίνει τον 
σωστό τίτλο της συνάρτησης ΜΕΣΟΣ_ΟΡΟΣ που υπολογίζει το μέσο όρο τριών 
ακέραιων αριθμών. 

 
i. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΜΕΣΟΣ_ΟΡΟΣ(x, y, z) 

ii. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΜΕΣΟΣ_ΟΡΟΣ(x, y, z): ΑΚΕΡΑΙΑ 
iii. ΑΚΕΡΑΙΑ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΣΟΣ_ΟΡΟΣ 
iv. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΣΟΣ_ΟΡΟΣ(x, y, z): ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 3 
 

Α4. Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε οι παρακάτω εντολές να υπολογίζουν και 
να εμφανίζουν το γινόμενο των στοιχείων κάθε γραμμής ενός δισδιάστατου πίνακα 
Π[8,12]. 
 
ΓΙΑ   Ι   ΑΠΟ   1   ΜΕΧΡΙ   ___ 

P  ___ 
ΓΙΑ   J   ΑΠΟ   1   ΜΕΧΡΙ   ___ 

P  ___  *  Π[___] 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ Ρ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 
Α5. Να μετατραπούν οι παρακάτω προτάσεις σε λογικές εκφράσεις: 
 

i. Ο αριθμός Χ απέχει το πολύ 3 μονάδες από το 12. 
ii. Το τελευταίο ψηφίο του θετικού ακέραιου Χ είναι πολλαπλάσιο του 6. 

iii. Ο θετικός ακέραιος Χ είναι περιττός και τριψήφιος. 
 

Σημείωση: Στα ερωτήματα ii, iii δεν απαιτείται έλεγχος ότι ο αριθμός Χ είναι ακέραιος 
και θετικός. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
 

Α6. i. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου. Να αναφέρετε ποιο κριτήριο 
παραβιάζει (μονάδες 2). 
 
S  0 
Χ  - 100 
ΟΣΟ  Χ<= 200  ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

ΔΙΑΒΑΣΕ  Υ 
S  S + Y/X 
Χ  Χ + 1 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 

ii. Να γράψετε στο τετράδιο σας το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου ώστε να 
λειτουργεί σωστά χωρίς να παραβιάζει κάποιο από τα κριτήρια των αλγορίθμων. 
(μονάδες 4) 
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ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
 
 

ΘΕΜΑ  Β 
Β1. Δόθηκε σε δύο μαθητές το ακόλουθο πρόβλημα «Να δοθεί τμήμα 

προγράμματος το οποίο θα διαβάζει τους βαθμούς 30 μαθητών και θα εμφανίζει το 
μέσο όρο τους και τον μικρότερο από αυτούς». Και οι δύο μαθητές έδωσαν σωστές 
λύσεις. Ο ένας από αυτούς έδωσε την παρακάτω λύση, στην οποία χρησιμοποιείται 
πίνακας. Ο δεύτερος προτίμησε να δώσει μία λύση του συγκεκριμένου προβλήματος 
χωρίς χρήση πίνακα. Να γράψετε στο τετράδιο σας τη λύση που μπορεί να έδωσε ο 
δεύτερος. 
 
 
ΓΙΑ   Ι   ΑΠΟ  1  ΜΕΧΡΙ  30 

ΓΡΑΨΕ  ‘Δώστε βαθμό μαθητή’ 
ΔΙΑΒΑΣΕ  ΒΑΘ[Ι] 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
S  0 
ΓΙΑ  Ι  ΑΠΟ  1  ΜΕΧΡΙ  30 

S  S + ΒΑΘ[Ι] 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΜΟ  S / 30 
ΓΡΑΨΕ  ‘Ο μέσος όρος είναι’, ΜΟ 
min  ΒΑΘ[1] 
ΓΙΑ   Ι   ΑΠΟ  2  ΜΕΧΡΙ  30  

ΑΝ  min > ΒΑΘ[Ι]  ΤΟΤΕ 
mim  ΒΑΘ[Ι] 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ   ‘Ο μικρότερος βαθμός είναι’, min 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
 

Β2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: 
Λ  5  
ΟΣΟ  Λ <=11  ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

ΓΙΑ  Κ  ΑΠΟ  10  ΜΕΧΡΙ  5  ΜΕ_ΒΗΜΑ  -2  
ΑΝ  Λ mod 2 = 0  ΤΟΤΕ 

Ψ  Κ * Λ 
ΓΡΑΨΕ  Ψ 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
Λ  Λ + 1 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 
Να δημιουργήσετε αντίστοιχο διάγραμμα ροής. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
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ΘΕΜΑ Γ 

Μια αεροπορική εταιρεία πραγματοποιεί πτήσεις από την Αθήνα προς το 
Παρίσι με αεροπλάνα χωρητικότητας 324 επιβατών. Για την καλύτερη διαχείριση των 
πτήσεων της να υλοποιήσετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 
 

Γ1. Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων. 
ΜΟΝΑΔΕΣ 2 

Για μία πτήση: 
Γ2. Να διαβάζει και να καταχωρεί σε μονοδιάστατο πίνακα ΟΝ[324] τα ονόματα 

των 324 επιβατών που πρόκειται να ταξιδέψουν με την πτήση AΡ280 από Αθήνα για 
Παρίσι. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 2 
 

Γ3. Να διαβάζει επαναληπτικά το όνομα κάθε επιβάτη ο οποίος προσέρχεται 
στο check – in του αεροδρομίου για επιβίβαση. Να ελέγχει εάν πρόκειται για επιβάτη 
της πτήσης AΡ280 και να τον ενημερώνει με αντίστοιχο μήνυμα, αν δικαιούται να 
ταξιδέψει ή όχι. Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν διαβαστούν τα ονόματα και των 
324 επιβατών της πτήσης ή όταν δοθεί ως όνομα επιβάτη η λέξη «ΤΕΛΟΣ». 

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 
 

Γ4. Στην περίπτωση που προσήλθαν όλοι οι επιβάτες της πτήσης, να 
εμφανίζεται το μήνυμα «ΟΛΟΙ ΕΠΙΒΙΒΑΣΘΗΚΑΝ», αλλιώς να εμφανίζει τα ονόματα 
των επιβατών που προσήλθαν στην πτήση, ταξινομημένα σε αλφαβητική σειρά και 
το πλήθος των επιβατών που δεν προσήλθαν στην επιβίβαση με κατάλληλο μήνυμα. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 
  
ΘΕΜΑ  Δ 

Μια εταιρεία που ασχολείται με μετρήσεις τηλεθέασης καταγράφει στοιχεία, 
ανά ημέρα και για χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας, τα οποία αφορούν την 
τηλεθέαση των κεντρικών δελτίων ειδήσεων που προβάλλονται από δέκα (10) 
τηλεοπτικούς σταθμούς. 
Για τη διευκόλυνση της στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων να αναπτύξετε 
πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 
 

∆1. Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων. 
ΜΟΝΑΔΕΣ  2 

 
∆2. Για κάθε έναν από τους τηλεοπτικούς σταθμούς να δέχεται το όνομά του 

και το πλήθος των τηλεθεατών που παρακολούθησαν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων 
κάθε μέρα της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Κυριακή. Να γίνει έλεγχος 
εγκυρότητας ώστε ο αριθμός των τηλεθεατών να μην είναι αρνητικός αριθμός. 

ΜΟΝΑΔΕΣ  4 
 

∆3. Να εμφανίζει το όνομα κάθε τηλεοπτικού σταθμού  και τον συνολικό 
αριθμό των τηλεθεατών που παρακολούθησαν το κεντρικό δελτίων ειδήσεων στο 
διάστημα της μίας εβδομάδας.  
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ΜΟΝΑΔΕΣ 3 
 
Δ4. Να εμφανίζει το όνομα του τηλεοπτικού σταθμού και τον αριθμό της 

ημέρας που το κεντρικό δελτίο ειδήσεων είχε το μεγαλύτερο πλήθος τηλεθεατών. Να 
υποθέσετε ότι το δελτίο αυτό είναι μοναδικό.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
 

Δ5. Να καλεί κατάλληλο υποπρόγραμμα, το οποίο θα εμφανίζει τα ονόματα των 
τηλεοπτικών σταθμών οι οποίοι κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως και Κυριακή, 
παρουσιάζουν συνεχώς, από ημέρα σε ημέρα, αύξηση τηλεθέασης. Αν δεν υπάρχει 
τέτοιος τηλεοπτικός σταθμός να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. Να υλοποιήσετε το 
υποπρόγραμμα αυτό.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 7 
 

 
 

ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2o 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28 – 03 – 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) Η τιμή β (βήμα) πρέπει να είναι υποχρεωτικά ακέραιος αριθμός. 
12) Ο ιεραρχικός προγραμματισμός χρησιμοποιεί την στρατηγική της συνεχούς 

διαίρεσης του προβλήματος σε υποπροβλήματα. 
13) Μία αλφαριθμητική μεταβλητή δεν μπορεί να λάβει τη τιμή ‘Αληθής ’ γιατί σε 

αυτή την περίπτωση η μεταβλητή θα έπρεπε να δηλωθεί ως λογική 
μεταβλητή. 

14) Η ταξινόμηση φυσαλίδας είναι ο πιο απλός και ταυτόχρονα ο πιο γρήγορος 
αλγόριθμος ταξινόμησης. 

15) Η ακολουθιακή δομή εντολών χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση απλών 
προβλημάτων, όπου είναι δεδομένη η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου 
ενεργειών. 

16) Με τη λειτουργία της συγχώνευσης, δύο ή περισσότερες δομές δεδομένων 
συνενώνονται σε μία ενιαία δομή. 

17) Ο τρόπος κλήσης των διαδικασιών και των συναρτήσεων είναι ίδιος, ενώ ο 
τρόπος σύνταξής τους είναι διαφορετικός. 

18) Η δυαδική αναζήτηση δεν μπορεί να λειτουργήσει σε μη ταξινομημένο 
πίνακα. 

19) Το λεξιλόγιο αποτελεί ένα από τα κοινά χαρακτηριστικά των φυσικών και των 
τεχνητών γλωσσών προγραμματισμού. 

20) Η χρησιμοποίηση του διερμηνευτή για την μετάφραση ενός προγράμματος 
έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη εκτέλεσή του. 
 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
 

Α2. i. Τι είναι η εκσφαλμάτωση ενός προγράμματος; 
ΜΟΝΑΔΕΣ 4 

ii. Τι ονομάζεται έλεγχος μαύρου κουτιού και να αναφέρετε τα βήματα που  
     περιέχει ο έλεγχος αυτός.   

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
 

Α3. Να μετατραπεί το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ισοδύναμο με την 
χρήση της δομής ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. 

 
Σ 0 
ΔΙΑΒΑΣΕ Α 
Β1 
ΟΣΟ Β <= 50 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
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       Σ  Σ*Α 
       Β  Β + 5 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 
ΜΟΝΑΔΕΣ 3 

 
Α4. Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε οι παρακάτω εντολές να υπολογίζουν και 

να εμφανίζουν το γινόμενο των στοιχείων κάθε γραμμής ενός δισδιάστατου πίνακα 
Π[8,12]. 
 
ΓΙΑ   Ι   ΑΠΟ   1   ΜΕΧΡΙ   ___ 

P  ___ 
ΓΙΑ   J   ΑΠΟ   1   ΜΕΧΡΙ   ___ 

P  ___  *  Π[___] 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ Ρ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 
Α5. Να μετατραπούν οι παρακάτω προτάσεις σε λογικές εκφράσεις: 
 

iv. Ο αριθμός Χ απέχει το πολύ 3 μονάδες από το 12. 
v. Το τελευταίο ψηφίο του θετικού ακέραιου Χ είναι πολλαπλάσιο του 6. 

vi. Ο θετικός ακέραιος Χ είναι περιττός και τριψήφιος. 
 

Σημείωση: Στα ερωτήματα ii, iii δεν απαιτείται έλεγχος ότι ο αριθμός Χ είναι ακέραιος 
και θετικός. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
 

Α6. i. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου. Να αναφέρετε ποιο κριτήριο 
παραβιάζει (μονάδες 2). 
 
S  0 
Χ  - 100 
ΟΣΟ  Χ<= 200  ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

ΔΙΑΒΑΣΕ  Υ 
S  S + Y/X 
Χ  Χ + 1 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 

ii. Να γράψετε στο τετράδιο σας το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου ώστε να 
λειτουργεί σωστά χωρίς να παραβιάζει κάποιο από τα κριτήρια των αλγορίθμων. 
(μονάδες 4) 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
 
 

ΘΕΜΑ  Β 
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Β1. Δόθηκε σε δύο μαθητές το ακόλουθο πρόβλημα «Να δοθεί τμήμα 
προγράμματος το οποίο θα διαβάζει τους βαθμούς 30 μαθητών και θα εμφανίζει το 
μέσο όρο τους και τον μικρότερο από αυτούς». Και οι δύο μαθητές έδωσαν σωστές 
λύσεις. Ο ένας από αυτούς έδωσε την παρακάτω λύση, στην οποία χρησιμοποιείται 
πίνακας. Ο δεύτερος προτίμησε να δώσει μία λύση του συγκεκριμένου προβλήματος 
χωρίς χρήση πίνακα. Να γράψετε στο τετράδιο σας τη λύση που μπορεί να έδωσε ο 
δεύτερος. 
 
 
ΓΙΑ   Ι   ΑΠΟ  1  ΜΕΧΡΙ  30 

ΓΡΑΨΕ  ‘Δώστε βαθμό μαθητή’ 
ΔΙΑΒΑΣΕ  ΒΑΘ[Ι] 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
S  0 
ΓΙΑ  Ι  ΑΠΟ  1  ΜΕΧΡΙ  30 

S  S + ΒΑΘ[Ι] 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΜΟ  S / 30 
ΓΡΑΨΕ  ‘Ο μέσος όρος είναι’, ΜΟ 
min  ΒΑΘ[1] 
ΓΙΑ   Ι   ΑΠΟ  2  ΜΕΧΡΙ  30  

ΑΝ  min > ΒΑΘ[Ι]  ΤΟΤΕ 
mim  ΒΑΘ[Ι] 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ   ‘Ο μικρότερος βαθμός είναι’, min 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
 

Β2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: 
Λ  5  
ΟΣΟ  Λ <=11  ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

ΓΙΑ  Κ  ΑΠΟ  10  ΜΕΧΡΙ  5  ΜΕ_ΒΗΜΑ  -2  
ΑΝ  Λ mod 2 = 0  ΤΟΤΕ 

Ψ  Κ * Λ 
ΓΡΑΨΕ  Ψ 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
Λ  Λ + 1 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 
Να δημιουργήσετε αντίστοιχο διάγραμμα ροής. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
 

 
ΘΕΜΑ Γ 



 

[9] 
 

Μια αεροπορική εταιρεία πραγματοποιεί πτήσεις από την Αθήνα προς το 
Παρίσι με αεροπλάνα χωρητικότητας 324 επιβατών. Για την καλύτερη διαχείριση των 
πτήσεων της να υλοποιήσετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 
 

Γ1. Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων. 
ΜΟΝΑΔΕΣ 2 

Για μία πτήση: 
Γ2. Να διαβάζει και να καταχωρεί σε μονοδιάστατο πίνακα ΟΝ[324] τα ονόματα 

των 324 επιβατών που πρόκειται να ταξιδέψουν με την πτήση AΡ280 από Αθήνα για 
Παρίσι. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 2 
 

Γ3. Να διαβάζει επαναληπτικά το όνομα κάθε επιβάτη ο οποίος προσέρχεται 
στο check – in του αεροδρομίου για επιβίβαση. Να ελέγχει εάν πρόκειται για επιβάτη 
της πτήσης AΡ280 και να τον ενημερώνει με αντίστοιχο μήνυμα, αν δικαιούται να 
ταξιδέψει ή όχι. Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν διαβαστούν τα ονόματα και των 
324 επιβατών της πτήσης ή όταν δοθεί ως όνομα επιβάτη η λέξη «ΤΕΛΟΣ». 

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 
 

Γ4. Στην περίπτωση που προσήλθαν όλοι οι επιβάτες της πτήσης, να 
εμφανίζεται το μήνυμα «ΟΛΟΙ ΕΠΙΒΙΒΑΣΘΗΚΑΝ», αλλιώς να εμφανίζει τα ονόματα 
των επιβατών που προσήλθαν στην πτήση, ταξινομημένα σε αλφαβητική σειρά και 
το πλήθος των επιβατών που δεν προσήλθαν στην επιβίβαση με κατάλληλο μήνυμα. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 
  
ΘΕΜΑ  Δ 

Μια εταιρεία που ασχολείται με μετρήσεις τηλεθέασης καταγράφει στοιχεία, 
ανά ημέρα και για χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας, τα οποία αφορούν την 
τηλεθέαση των κεντρικών δελτίων ειδήσεων που προβάλλονται από δέκα (10) 
τηλεοπτικούς σταθμούς. 
Για τη διευκόλυνση της στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων να αναπτύξετε 
πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 
 

∆1. Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων. 
ΜΟΝΑΔΕΣ  2 

 
∆2. Για κάθε έναν από τους τηλεοπτικούς σταθμούς να δέχεται το όνομά του 

και το πλήθος των τηλεθεατών που παρακολούθησαν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων 
κάθε μέρα της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Κυριακή. Να γίνει έλεγχος 
εγκυρότητας ώστε ο αριθμός των τηλεθεατών να μην είναι αρνητικός αριθμός. 

ΜΟΝΑΔΕΣ  4 
 

∆3. Να εμφανίζει το όνομα κάθε τηλεοπτικού σταθμού  και τον συνολικό 
αριθμό των τηλεθεατών που παρακολούθησαν το κεντρικό δελτίων ειδήσεων στο 
διάστημα της μίας εβδομάδας.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 3 
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Δ4. Να εμφανίζει το όνομα του τηλεοπτικού σταθμού και τον αριθμό της 
ημέρας που το κεντρικό δελτίο ειδήσεων είχε το μεγαλύτερο πλήθος τηλεθεατών. Να 
υποθέσετε ότι το δελτίο αυτό είναι μοναδικό.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
 

Δ5. Να εμφανίζει τα ονόματα των τηλεοπτικών σταθμών οι οποίοι κάθε ημέρα, 
από Δευτέρα έως και Κυριακή, παρουσιάζουν συνεχώς, από ημέρα σε ημέρα, αύξηση 
τηλεθέασης. Αν δεν υπάρχει τέτοιος τηλεοπτικός σταθμός να εμφανίζει κατάλληλο 
μήνυμα. Να υλοποιήσετε το υποπρόγραμμα αυτό.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 7 
 

 
 

ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 3o 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28 – 03 – 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. 

 
21) Η τιμή β (βήμα) πρέπει να είναι υποχρεωτικά ακέραιος αριθμός. 
22) Ο ιεραρχικός προγραμματισμός χρησιμοποιεί την στρατηγική της συνεχούς 

διαίρεσης του προβλήματος σε υποπροβλήματα. 
23) Μία αλφαριθμητική μεταβλητή δεν μπορεί να λάβει τη τιμή ‘Αληθής ’ γιατί σε 

αυτή την περίπτωση η μεταβλητή θα έπρεπε να δηλωθεί ως λογική 
μεταβλητή. 

24) Η ταξινόμηση φυσαλίδας είναι ο πιο απλός και ταυτόχρονα ο πιο γρήγορος 
αλγόριθμος ταξινόμησης. 

25) Η ακολουθιακή δομή εντολών χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση απλών 
προβλημάτων, όπου είναι δεδομένη η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου 
ενεργειών. 

26) Με τη λειτουργία της συγχώνευσης, δύο ή περισσότερες δομές δεδομένων 
συνενώνονται σε μία ενιαία δομή. 

27) Ο τρόπος κλήσης των διαδικασιών και των συναρτήσεων είναι ίδιος, ενώ ο 
τρόπος σύνταξής τους είναι διαφορετικός. 

28) Η δυαδική αναζήτηση δεν μπορεί να λειτουργήσει σε μη ταξινομημένο 
πίνακα. 

29) Το λεξιλόγιο αποτελεί ένα από τα κοινά χαρακτηριστικά των φυσικών και των 
τεχνητών γλωσσών προγραμματισμού. 

30) Η χρησιμοποίηση του διερμηνευτή για την μετάφραση ενός προγράμματος 
έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη εκτέλεσή του. 
 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
 

Α2. i. Να αναφέρετε δύο περιπτώσεις στις οποίες συνιστάται η χρήση σειριακής 
αναζήτησης σε ταξινομημένο πίνακα. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
ii. Να περιγράψετε τη σύνταξη των τριών εντολών επανάληψης που 

υποστηρίζει η ΓΛΩΣΣΑ. 
ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

 
Α3. Να μετατραπεί το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ισοδύναμο με την 

χρήση της δομής ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. 
 
Σ 0 
ΔΙΑΒΑΣΕ Α 
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Β1 
ΟΣΟ Β <= 50 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
       Σ  Σ*Α 
       Β  Β + 5 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 
ΜΟΝΑΔΕΣ 3 

 
Α4. Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε οι παρακάτω εντολές να υπολογίζουν και 

να εμφανίζουν το γινόμενο των στοιχείων κάθε γραμμής ενός δισδιάστατου πίνακα 
Π[8,12]. 
 
ΓΙΑ   Ι   ΑΠΟ   1   ΜΕΧΡΙ   ___ 

P  ___ 
ΓΙΑ   J   ΑΠΟ   1   ΜΕΧΡΙ   ___ 

P  ___  *  Π[___] 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ Ρ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 
Α5. Να μετατραπούν οι παρακάτω προτάσεις σε λογικές εκφράσεις: 
 

vii. Ο αριθμός Χ απέχει το πολύ 3 μονάδες από το 12. 
viii. Το τελευταίο ψηφίο του θετικού ακέραιου Χ είναι πολλαπλάσιο του 6. 

ix. Ο θετικός ακέραιος Χ είναι περιττός και τριψήφιος. 
 

Σημείωση: Στα ερωτήματα ii, iii δεν απαιτείται έλεγχος ότι ο αριθμός Χ είναι ακέραιος 
και θετικός. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
 

Α6. i. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου. Να αναφέρετε ποιο κριτήριο 
παραβιάζει (μονάδες 2). 
 
S  0 
Χ  - 100 
ΟΣΟ  Χ<= 200  ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

ΔΙΑΒΑΣΕ  Υ 
S  S + Y/X 
Χ  Χ + 1 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 

ii. Να γράψετε στο τετράδιο σας το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου ώστε να 
λειτουργεί σωστά χωρίς να παραβιάζει κάποιο από τα κριτήρια των αλγορίθμων. 
(μονάδες 4) 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
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ΘΕΜΑ  Β 

Β1. Δόθηκε σε δύο μαθητές το ακόλουθο πρόβλημα «Να δοθεί τμήμα 
προγράμματος το οποίο θα διαβάζει τους βαθμούς 30 μαθητών και θα εμφανίζει το 
μέσο όρο τους και τον μικρότερο από αυτούς». Και οι δύο μαθητές έδωσαν σωστές 
λύσεις. Ο ένας από αυτούς έδωσε την παρακάτω λύση, στην οποία χρησιμοποιείται 
πίνακας. Ο δεύτερος προτίμησε να δώσει μία λύση του συγκεκριμένου προβλήματος 
χωρίς χρήση πίνακα. Να γράψετε στο τετράδιο σας τη λύση που μπορεί να έδωσε ο 
δεύτερος. 
 
 
ΓΙΑ   Ι   ΑΠΟ  1  ΜΕΧΡΙ  30 

ΓΡΑΨΕ  ‘Δώστε βαθμό μαθητή’ 
ΔΙΑΒΑΣΕ  ΒΑΘ[Ι] 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
S  0 
ΓΙΑ  Ι  ΑΠΟ  1  ΜΕΧΡΙ  30 

S  S + ΒΑΘ[Ι] 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΜΟ  S / 30 
ΓΡΑΨΕ  ‘Ο μέσος όρος είναι’, ΜΟ 
min  ΒΑΘ[1] 
ΓΙΑ   Ι   ΑΠΟ  2  ΜΕΧΡΙ  30  

ΑΝ  min > ΒΑΘ[Ι]  ΤΟΤΕ 
mim  ΒΑΘ[Ι] 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ   ‘Ο μικρότερος βαθμός είναι’, min 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
 

Β2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: 
Λ  5  
ΟΣΟ  Λ <=11  ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

ΓΙΑ  Κ  ΑΠΟ  10  ΜΕΧΡΙ  5  ΜΕ_ΒΗΜΑ  -2  
ΑΝ  Λ mod 2 = 0  ΤΟΤΕ 

Ψ  Κ * Λ 
ΓΡΑΨΕ  Ψ 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
Λ  Λ + 1 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 
Να δημιουργήσετε αντίστοιχο διάγραμμα ροής. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
 

 
ΘΕΜΑ Γ 
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Μια αεροπορική εταιρεία πραγματοποιεί πτήσεις από την Αθήνα προς το 
Παρίσι με αεροπλάνα χωρητικότητας 324 επιβατών. Για την καλύτερη διαχείριση των 
πτήσεων της να υλοποιήσετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 
 

Γ1. Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων. 
ΜΟΝΑΔΕΣ 2 

Για μία πτήση: 
Γ2. Να διαβάζει και να καταχωρεί σε μονοδιάστατο πίνακα ΟΝ[324] τα ονόματα 

των 324 επιβατών που πρόκειται να ταξιδέψουν με την πτήση AΡ280 από Αθήνα για 
Παρίσι. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 2 
 

Γ3. Να διαβάζει επαναληπτικά το όνομα κάθε επιβάτη ο οποίος προσέρχεται 
στο check – in του αεροδρομίου για επιβίβαση. Να ελέγχει εάν πρόκειται για επιβάτη 
της πτήσης AΡ280 και να τον ενημερώνει με αντίστοιχο μήνυμα, αν δικαιούται να 
ταξιδέψει ή όχι. Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν διαβαστούν τα ονόματα και των 
324 επιβατών της πτήσης ή όταν δοθεί ως όνομα επιβάτη η λέξη «ΤΕΛΟΣ». 

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 
 

Γ4. Στην περίπτωση που προσήλθαν όλοι οι επιβάτες της πτήσης, να 
εμφανίζεται το μήνυμα «ΟΛΟΙ ΕΠΙΒΙΒΑΣΘΗΚΑΝ», αλλιώς να εμφανίζει τα ονόματα 
των επιβατών που προσήλθαν στην πτήση, ταξινομημένα σε αλφαβητική σειρά και 
το πλήθος των επιβατών που δεν προσήλθαν στην επιβίβαση με κατάλληλο μήνυμα. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 
  
ΘΕΜΑ  Δ 

Μια εταιρεία που ασχολείται με μετρήσεις τηλεθέασης καταγράφει στοιχεία, 
ανά ημέρα και για χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας, τα οποία αφορούν την 
τηλεθέαση των κεντρικών δελτίων ειδήσεων που προβάλλονται από δέκα (10) 
τηλεοπτικούς σταθμούς. 
Για τη διευκόλυνση της στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων να αναπτύξετε 
πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 
 

∆1. Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων. 
ΜΟΝΑΔΕΣ  2 

 
∆2. Για κάθε έναν από τους τηλεοπτικούς σταθμούς να δέχεται το όνομά του 

και το πλήθος των τηλεθεατών που παρακολούθησαν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων 
κάθε μέρα της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Κυριακή. Να γίνει έλεγχος 
εγκυρότητας ώστε ο αριθμός των τηλεθεατών να μην είναι αρνητικός αριθμός. 

ΜΟΝΑΔΕΣ  4 
 

∆3. Να εμφανίζει το όνομα κάθε τηλεοπτικού σταθμού  και τον συνολικό 
αριθμό των τηλεθεατών που παρακολούθησαν το κεντρικό δελτίων ειδήσεων στο 
διάστημα της μίας εβδομάδας.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 3 
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Δ4. Να εμφανίζει το όνομα του τηλεοπτικού σταθμού και τον αριθμό της 
ημέρας που το κεντρικό δελτίο ειδήσεων είχε το μεγαλύτερο πλήθος τηλεθεατών. Να 
υποθέσετε ότι το δελτίο αυτό είναι μοναδικό.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
 

Δ5. Να εμφανίζει τα ονόματα των τηλεοπτικών σταθμών οι οποίοι κάθε ημέρα, 
από Δευτέρα έως και Κυριακή, παρουσιάζουν συνεχώς, από ημέρα σε ημέρα, αύξηση 
τηλεθέασης. Αν δεν υπάρχει τέτοιος τηλεοπτικός σταθμός να εμφανίζει κατάλληλο 
μήνυμα. Να υλοποιήσετε το υποπρόγραμμα αυτό.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 7 
 

 
 

ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
 


