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ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 29.04.2022 

 
Θέμα 1ο 
A. Να ςθμειϊςετε με  ι Λ, ανάλογα με το αν κεωρείτε ςωςτι ι λανκαςμζνθ κάκε μία από τισ παρακάτω 
προτάςεισ: 
1. Οι εντολζσ του βρόχου Για κ από 5 μζχρι 5 με_βιμα -3 εκτελοφνται μία φορά.  
2. Ο ζλεγχοσ εγκυρότθτασ τιμϊν μπορεί να υλοποιθκεί και με τισ τρεισ εντολζσ επανάλθψθσ.  
3. ε ζνα ςφνολο 50 επαναλιψεων, όπου ειςάγεται το φφλο 50 ανκρϊπων, αρκεί μία επιπλζον 

μεταβλθτι (μετρθτισ) για να μποροφμε ςτο τζλοσ να ξζρουμε αν οι άντρεσ ιτανε περιςςότεροι από 
τισ γυναίκεσ. 

4. ε ζνα ςφνολο αγνϊςτου πλικουσ επαναλιψεων, όπου ειςάγεται το φφλο κάποιων ανκρϊπων, αρκεί 
μία επιπλζον μεταβλθτι για να μποροφμε ςτο τζλοσ να ξζρουμε αν οι άντρεσ ιτανε περιςςότεροι από 
τισ γυναίκεσ.  

5. τθν εντολι α ← ″Φλεβάρθσ″ > ″Μάρτθσ″ το α παίρνει τθν τιμι ΑΛΗΘΗ.   
6. Οι λίςτεσ και τα δζντρα μποροφν να κεωρθκοφν γράφοι. 
7. Τπάρχουν πολλοί αλγόρικμοι ταξινόμθςθσ, γρθγορότεροσ όλων όμωσ είναι θ μζκοδοσ ευκείασ 

ανταλλαγισ. 
8. Αν ςε μία ουρά ο δείκτθσ εμπρόσ ζχει τθν ίδια τιμι με το δείκτθ πίςω (και διάφορθ του μθδενόσ) τότε 

θ ουρά ζχει ζνα ςτοιχείο. 
9. Σο κενό δζντρο είναι το μόνο δζντρο χωρίσ ρίηα. 
10. Δφο αντικείμενα που ανικουν ςτθν ίδια κλάςθ δεν είναι απαραίτθτο να ζχουν τισ ίδιεσ τιμζσ ςτισ 

ιδιότθτζσ τουσ. 
Μονάδεσ 10 

B. Ποια είναι τα είδθ λακϊν που μπορεί να εμφανιςτοφν ςε ζνα πρόγραμμα; Δϊςτε ζνα παράδειγμα από 
το κακζνα. Σι ονομάηουμε εκςφαλμάτωςθ και ποιοσ είναι ο ςτόχοσ τθσ; 
  Μονάδεσ 6 
Γ. Σι είναι ζνα δζντρο και ποιοι κανόνεσ πρζπει ιςχφουν; 
  Μονάδεσ 4 
Δ. Σι είναι μία κλάςθ ςτον αντικειμενοςτραφι προγραμματιςμό; 
  Μονάδεσ 4 

Ε. Δίνεται o παρακάτω αλγόρικμοσ, ο οποίοσ αντιγράφει τα Ν ςτοιχεία ενόσ μονοδιάςτατου 
πίνακα Α, ακολουκοφμενα από τα Μ ςτοιχεία ενόσ μονοδιάςτατου πίνακα Β, ςε ζνα 
μονοδιάςτατο πίνακα Γ με Ν+Μ ςτοιχεία.  
 
υνζνωςθ  
Δεδομζνα //Α, Ν, Β, Μ//  
Για i από ... μζχρι ...  
Γ*...+ Α*...+  
Σζλοσ_Επανάλθψθσ  
Για i από ... μζχρι ...  
Γ*...+  Β*...+  
Σζλοσ_Επανάλθψθσ  
Αποτελζςματα //Γ//  
Σζλοσ υνζνωςθ  
 
Να ξαναγράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον παραπάνω αλγόρικμο με τα κενά ςυμπλθρωμζνα, ζτςι 
ϊςτε να επιτελεί τθν επικυμθτι λειτουργία. 

Μονάδεσ 8 
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Ζ. Δίνεται μονοδιάςτατοσ πίνακασ Α*40+ και το παρακάτω θμιτελζσ τμιμα αλγορίκμου, το οποίο 
αντιγράφει όλα τα ςτοιχεία του Α ςε ζνα διςδιάςτατο πίνακα Β*8,5+ κατά γραμμι. Δθλαδι, τα 5 πρϊτα 
ςτοιχεία του μονοδιάςτατου πίνακα τοποκετοφνται ςτθν πρϊτθ γραμμι του πίνακα Β, τα επόμενα 5 ςτθ 
δεφτερθ γραμμι κ.ο.κ.  
 
I ← 1  
K← 1  
Για M από 1 μζχρι …(1)…  
B[I, K+ ← A*…(2)…+  
…(3)... ← …(4)…+ 1  
Αν …(5)… > …(6)… τότε  
I ← I + …(7)…  
K ← …(8)…  
Σζλοσ_Αν  
Σζλοσ_Επανάλθψθσ  
 
Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τουσ αρικμοφσ (1) ζωσ (8), που αντιςτοιχοφν ςτα κενά του αλγορίκμου, και, 
δίπλα ςε κάκε αρικμό, ότι πρζπει να ςυμπλθρωκεί, ϊςτε το τμιμα αλγορίκμου να επιτελεί τθ λειτουργία 
που περιγράφεται. 

Μονάδεσ 8 
 
Θέμα 2ο 
Α. Πόςεσ φορζσ κα εκτυπωκεί το ςφμβολο "*" ςε κάκε περίπτωςθ; 
 

α  1 
Όςο α <> 0 επανάλαβε 
        Για i από 2 μζχρι 1 με_βιμα -1 
              α   α – 1  
        Σζλοσ_Επανάλθψθσ 
         Εκτφπωςε "*" 
Σζλοσ_Επανάλθψθσ 

i  1 
Αρχι_Επανάλθψθσ 
        Για j από 1 μζχρι 2 
              Εκτφπωςε "*" 
        Σζλοσ_Επανάλθψθσ 
         i  i - 1 
Μζχρισ_ότου  i < 0 

Για i από -1 μζχρι -2 
        Για j από 1 μζχρι 2 
               Εκτφπωςε "*" 
        Σζλοσ_Επανάλθψθσ 
        Εκτφπωςε "*" 
  Σζλοσ_Επανάλθψθσ 

Ι 0 
 Όςο Ι <= 9 Επανάλαβε   

J I   
Όςο J <= 9 επανάλαβε 

 Εκτφπωςε "*" 

 J J + 1  
 Σζλοσ_Επανάλθψθσ   

Ι   Ι + 1  
Σζλοσ_Επανάλθψθσ 

Για Ι από 0 μζχρι 4  
Εκτφπωςε "*" 
Για J από 0 μζχρι 6  

Εκτφπωςε "*" 
Σζλοσ_Επανάλθψθσ 

 Σζλοσ_Επανάλθψθσ 

 

Μονάδεσ 5 
Β. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα που διαβάηει 20 κετικοφσ ακζραιουσ αρικμοφσ και υπολογίηει και 

εμφανίηει τον μζςο όρο των αρτίων από αυτοφσ τουσ αρικμοφσ. Σο πρόγραμμα όμωσ περιζχει ςφάλματα 

και των τριϊν κατθγοριϊν. Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τθν γραμμι του προγράμματοσ ςτθν οποία 

εντοπίηεται το ςφάλμα, να το ονομάςετε και να το αιτιολογιςετε. 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β2 

2. ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

3. ΑΚΕΡΑΙΕ: Α, , X 

4. ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: ΜΟ 

5. ΑΡΧΗ  

6. A0 

7. ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20 

8.    ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

9.          ΔΙΑΒΑΕ Χ 

10.    ΜΕΧΡΙ_ΟΣΟΤ Χ>0 
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11.    ΑΝ Χ MOD 2 =1 TOTE 

12.         +Χ 

13.         ΑΑ+1 

14.     ΣΕΛΟ_ΑΝ 

15. ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

16. ΜΟ/Α 

17. ΓΡΑΨΕ ΜΟ 

18. ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 Μονάδεσ 8 
 
Γ. 

                                                                                                                                                                             Μονάδεσ 7 
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Θέμα 3ο  
Μια εταιρεία εμπορίασ και πϊλθςθσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν απαςχολεί ζναν αρικμό υπαλλιλων ςτον 
τομζα τθσ πϊλιςθσ οκονϊν. Κάκε ζνασ από τουσ υπαλλιλουσ αμείβεται με βαςικό μιςκό 1000 ευρϊ που 
προςαυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τισ μθνιαίεσ πωλιςεισ που πραγματοποιεί. Σο bonus αντιςτοιχεί ςε 
κάκε υπάλλθλο με βάςθ τον αρικμό των οκονϊν που ποφλθςε, υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω 
πίνακα: 

Αρικμόσ οκονϊν που 
ποφλθςε 

Bonus για κάκε οκόνθ 

1-50 1.5€ 

51-100 3€ 

101 και άνω 3.5€ 

Για παράδειγμα: αν ζνασ υπάλλθλοσ ποφλθςε 52 οκόνεσ ςε ζνα μινα, το bonus που του αντιςτοιχεί είναι: 
50*1.5 + 2*3 = 75+6=81€ 

1. Να καταςκευάςετε πρόγραμμα ςε ΓΛΩΑ το οποίο: 
α) Να περιλαμβάνει κατάλλθλο τμιμα δθλϊςεων.  Μονάδεσ 2 
β) Να διαβάηει τα ονοματεπϊνυμα πολλϊν υπαλλιλων και τθν ποςότθτα των οκονϊν που 
ποφλθςε ο κακζνασ. H επαναλθπτικι διαδικαςία να τερματίηεται μόλισ δοκεί ωσ ονοματεπϊνυμο 
ο χαρακτιρασ *. Μονάδεσ 3 
γ) Να καλεί υποπρόγραμμα που δζχεται ωσ είςοδο το πλικοσ των οκονϊν που ποφλθςε ο κάκε 
υπάλλθλοσ και επιςτρζφει το bonus που του αντιςτοιχεί.  Μονάδεσ 2 
δ) Να εμφανίηει τον ςυνολικό μιςκό κάκε υπαλλιλου (βαςικό μιςκό και bonus). Μονάδεσ 2 
ε) Να υπολογίηει και να εμφανίηει το ποςοςτό των υπαλλιλων με ςυνολικό μιςκό μεγαλφτερο από 
1200€. Μονάδεσ 5 

2. Να καταςκευάςετε το υποπρόγραμμα που περιγράφεται ςτο ερϊτθμα 1 γ.  Μονάδεσ 6 
Θέμα 4ο 
Η νζα αεροπορικι εταιρεία Nova Airlines ςτο ξεκίνθμά τθσ επικυμεί να ςυγκεντρϊςει ςτατιςτικά ςτοιχεία 
για τισ (λίγεσ ακόμθ) πτιςεισ που εκτελεί ϊςτε να διαπιςτϊςει τθ δθμοφιλία των δρομολογίων τθσ. Η 
εταιρεία εξυπθρετεί τρεισ προοριςμοφσ εςωτερικοφ Α, Β, Γ και δφο εξωτερικοφ Δ, Ε. Κατά τθ διάρκεια μιασ 
θμζρασ κάκε προοριςμόσ μπορεί να μθν εξυπθρετείται κακόλου ι μπορεί να εξυπθρετείται από μία ι 
περιςςότερεσ πτιςεισ. 
1. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να περιλαμβάνει τμιμα δθλϊςεων (Μονάδεσ 1) και να διαβάηει για 
κάκε προοριςμό και κάκε θμζρα ενόσ μινα 30 θμερϊν το πλικοσ των ειςιτθρίων που κόπθκαν ςε ζναν 
διςδιάςτατο πίνακα ΕΙ. Να γίνεται ζλεγχοσ εγκυρότθτασ για το πλικοσ των ειςιτθρίων ϊςτε να μθ δίνεται 
αρνθτικι τιμι. 

Μονάδεσ 3 
2. Να υπολογίηει και να εμφανίηει το πλικοσ των ειςιτθρίων που κόπθκαν χωριςτά για το εςωτερικό και 
χωριςτά για το εξωτερικό κατά τθ διάρκεια του μινα. 

Μονάδεσ 3 
3. Να βρίςκει και να εμφανίηει ποια θμζρα κόπθκαν τα περιςςότερα ειςιτιρια εςωτερικοφ. Θεωριςτε ότι 
υπιρξε μία μόνο τζτοια θμζρα. 

Μονάδεσ 4 
4. Να βρίςκει και να εμφανίηει ποια από τισ δφο πτιςεισ εξωτερικοφ είχε περιςςότερθ επιβατικι κίνθςθ 
κατά τθ διάρκεια του μινα. 

Μονάδεσ 4 
5. Γνωρίηοντασ ότι θ πρϊτθ μζρα του μινα ιταν Κυριακι να βρίςκει και να εμφανίηει το άββατο (πχ το 
πρϊτο, το δεφτερο κλπ) που ζχει τθ λιγότερθ επιβατικι κίνθςθ ςτα δρομολόγια εξωτερικοφ. 

Μονάδεσ 5 


