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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  

Επιμέλεια: Τζιλιβάκης Αντώνης 

 

Όνοματεπώνυμο:…………………………………………………........................................................ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να απαντήσετε με Σ ή Λ στα παρακάτω: 

1. Αν Α, Β είναι λογικές εκφράσεις τότε η έκφραση (Α ΚΑΙ ΟΧΙ Α) Ή Β έχει πάντα ως 

αποτέλεσμα την τιμή της έκφρασης Β. 

2. Η εντολή ΚΑΛΕΣΕ Fun(x) καλεί διαδικασία. 

3. Μια συνάρτηση μπορεί να κληθεί κατά τον έλεγχο κάποιας συνθήκης 

4. Σε ένα πρόγραμμα στο οποίο υπάρχει μόνο η δομή ακολουθίας, κάθε εντολή 

εκτελείται ακριβώς μία φορά. 

5. Η εντολή ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 με_βήμα x, οπου x μεταβλητή που έχει πάρει τιμή σε 

προηγούμενη εντολή, ικανοποιεί πάντα το κριτήριο της περατότητας 

6. Όταν αριθμητικοί και συγκριτικοί τελεστές συνδυάζονται σε μια έκφραση, 

εκτελούνται πρώτα οι αριθμητικοί 

7. Η διαγραφή είναι βασική λειτουργία επί των πινάκων. 

Μονάδες 10  

Α2.  Δίνεται η παρακάτω ακολουθία εντολών:  

ΕΠΑΝ ← ΑΛΗΘΗΣ  

ΟΣΟ ΕΠΑΝ = ΑΛΗΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  

   ΔΙΑΒΑΣΕ Α, Β  

   Χ ← Β/Α  

   ΓΡΑΨΕ Χ  

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

Να αναφέρετε ονομαστικά ποια κριτήρια αλγορίθμου δεν ικανοποιούνται και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 3 

Α3.  

α) Από τι εξαρτάται η επιλογή της κατάλληλης γλώσσας προγραμματισμού που θα 

χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή; 

Μονάδες 4 

β) Ποια είναι τα μειονεκτήματα από τη χρήση πινάκων σε ένα πρόγραμμα; 

Μονάδες 4 

 

Α4. Να μετατραπούν οι παρακάτω προτάσεις σε σύνθετες εκφράσεις (συνθήκες) στη ΓΛΩΣΣΑ:  
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1. Ο x είναι μεγαλύτερος του –1 και μικρότερος ή ίσος του 10.  

2. Ο x είναι ίσος με 1 ή με 5 ή με –40. 

3. Ο x είναι μεγαλύτερος του 50 αλλά όχι ίσος με 100.  

4. Ο ακέραιος x είναι θετικός αριθμός πολλαπλάσιο του 3.  

5. Ο ακέραιος x διαιρείται ακριβώς με το 4 αλλά όχι με το 100.  

Μονάδες 5 

Α5. Το παρακάτω σύνολο εντολών υπολογίζει το γινόμενο Γ, πενήντα (50) θετικών και 

ταυτόχρονα περιττών αριθμών και εμφανίζει στην οθόνη το τετράγωνο του Γ. Ωστόσο 

υπάρχουν αρκετά λάθη, τόσο συντακτικά όσο και λογικά. 

 

1 Γ← 0 

2 Για κ από 1 μέχρι_και 50 

3 Αρχή_επανάληψης 

4 Διάβασ Χ 

5 Μέχρις_ότου (Χ <= 0) Ή (Χ mod 2 = 0) 

6 Γ← Γ*Χ 

7 Τέλος_επανάληψης 

8 Εμφάνισε Γ^2 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε γραμμής στην οποία εντοπίζετε λάθος, και 

περιγράψτε πως θα το διορθώνατε. 

Μονάδες 4 

 

Α6. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:  

 

Για i από –3 μέχρι Α με_βήμα Β  

Εμφάνισε i  

Τέλος_επανάληψης  

Να χαρακτηρίσετε κaθεμία από τις προτάσεις που ακολουθούν και αναφέρονται στο 

παραπάνω τμήμα αλγορίθμου, γράφοντας στο τετράδιό σας, τον αριθμό κάθε πρότασης και 

δίπλα του το γράμμα Σ, αν αυτή είναι Σωστή, ή το γράμμα Λ, αν αυτή είναι Λανθασμένη.  

1. Αν το Α είναι 0 και το Β είναι 1 δεν ικανοποιείται το κριτήριο της περατότητας.  

2. Αν το Α είναι –3 και το Β είναι 2 εμφανίζεται η τιμή –3.  

3. Αν το Α είναι μεγαλύτερο του 0 και το Β είναι μικρότερο του –4 ο βρόχος δεν εκτελείται 

καμία φορά.  

4. Αν το Α είναι 2 και το Β είναι 2 ο βρόχος εκτελείται ακριβώς 3 φορές.  

5. Αν το Α και το Β είναι θετικοί αριθμοί, ο βρόχος μπορεί να μετατραπεί με τη χρήση της 

εντολής Όσο...επανάλαβε.   

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να μετατραπεί το παρακάτω διάγραμμα ροής σε ισοδύναμο σε ψευδοκώδικα. 

Μονάδες 5  

Β2. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα υπολογισμοί  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ υπολογισμοί 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Μ1,Μ2,Μ3, Αποτ 

ΑΡΧΗ 

ΓΙΑ Μ1 ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3 

Μ2← Μ1+1 

Μ3← Μ1*Μ2 

Αποτ← 2*Μ1-Μ2^2+5*Μ3+Fun(Μ1,Μ3) 

Μ3← Μ3+1 

ΓΡΑΨΕ Μ1,Μ2,Μ3,Αποτ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Fun(κ,λ): Ακέραια 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: κ,λ 

ΑΡΧΗ 

ΑΝ λ<>0 ΤΟΤΕ 

Fun ← κ mod λ 

ΑΛΛΙΩΣ  

 Fun ←  κ  

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 
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Ποιες οι τιμές των Μ1,Μ2,Μ3 και Αποτ που θα εμφανιστούν σε κάθε επανάληψη κατά την 

εκτέλεση του παραπάνω προγράμματος. 

Μονάδες 7 

 

Β3.Να μετατραπεί ο παρακάτω αλγόριθμος σε ισοδύναμο αλγόριθμο με την χρήση 

αποκλειστικά της δομής επανάληψης Όσο..επανάλαβε. 

Αλγόριθμος Μετατροπή 

Αρχή_επανάληψης 

 S← 0 

 Για i από 10 μέχρι 1 με_βήμα -1 

  Διάβασε βαθμός 

  S← S+βαθμός 

 Τέλος_επανάληψης 

 μο← S/10 

Mέχρις_ότου μο<9 

Τέλος Μετατροπή 

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Γ 

Μια επιχείρηση που εμπορεύεται τηλεοράσεις διαθέτει 20 μοντέλα. Να γραφεί πρόγραμμα 

που: 

Γ1. να διαβάζει τα ονόματα των μοντέλων και να τα αποθηκεύει σε μονοδιάστατο 

πίνακα.          

Μονάδες 1 

Γ2. να διαβάζει για κάθε μοντέλο τον αριθμό των συσκευών που πουλήθηκαν κάθε μήνα, 

για ένα έτος, και να τον αποθηκεύει σε πίνακα δύο διαστάσεων, ελέγχοντας ώστε ο 

αριθμός αυτός να μην είναι αρνητικός.          

Μονάδες 2 

Γ3. να υπολογίζει και να εμφανίζει το σύνολο των ετήσιων πωλήσεων του κάθε μοντέλου 

και πόσα μοντέλα ξεπέρασαν τις 1000 πωλήσεις.          

Μονάδες 4 

Γ4. να διαβάζει το όνομα ενός μοντέλου και αν αυτό υπάρχει, να εμφανίζει το μήνα ή τους 

μήνες που το μοντέλο αυτό είχε τις περισσότερες πωλήσεις. Αν δεν υπάρχει, να εμφανίζει 

κατάλληλα διαμορφωμένο μήνυμα. 

Μονάδες 7 

Γ5. να εμφανίζει κατά φθίνουσα σειρά τα ονόματα των μοντέλων, βάσει του ετήσιου 

συνολικού αριθμού των συσκευών που πουλήθηκαν για κάθε μοντέλο. Σε περίπτωση ίσων 

ετήσιων πωλήσεων να εμφανίζει πρώτα τα μοντέλα που προηγούνται αλφαβητικά.  

Μονάδες 6 

Σημείωση: Θεωρήστε ότι δεν είναι αναγκαία η ταξινόμηση δισδιάστατου πίνακα 
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ΘΕΜΑ Δ 

Ένα ξενοδοχείο έχει αρχίσει μία περίοδο 10 ημερών για κρατήσεις της καλοκαιρινής 

περιόδου. Τα δωμάτια που παρέχει χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: «Α» από την οποία 

υπάρχουν διαθέσιμα 40 δωμάτια και  «Β»  από την οποία υπάρχουν διαθέσιμα  80 δωμάτια. 

Η χρέωση παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα (κλιμακωτή χρέωση): 

 

Κατηγορία Ημέρες διαμονής Χρέωση ανά ημέρα 

                 

               Α 

Από 1 έως και 4  80 

Από 5 έως και 10 50 

Από 11 και πάνω 30 

  

               Β 

Από 1 μέχρι και 6 50 

Από 7 μέχρι και 12 35 

Από 12 και πάνω  20 

 

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 

Δ1. Θα περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δήλωσης μεταβλητών.                

Μονάδες 1                           

Δ2. Για κάθε μία από τις 10 ημέρες της περιόδου των κρατήσεων θα εκτελεί τα ακόλουθα:                                                                                               

Μονάδες 1                                      

i. Θα εμφανίζει το ακόλουθο μενού επιλογών και θα διαβάζει την επιλογή του χρήστη:                                 
 «Για κράτηση πατήστε: 1» 

 «Για ακύρωση πατήστε: 2» 

Μονάδες 3 

ii. Στην περίπτωση της κράτησης, θα διαβάζει τον τύπο κατηγορίας και τον αριθμό των 
ημερών και θα εμφανίζει την αντίστοιχη χρέωση, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο 
δωμάτιο στη συγκεκριμένη κατηγορία, διαφορετικά θα εμφανίζει «Δεν υπάρχει 
διαθέσιμο δωμάτιο». Επίσης θα ανανεώνει κατάλληλα των αριθμό των διαθέσιμων 
δωματίων.  
                                                                                                         Μονάδες 8 

iii. Στην περίπτωση της ακύρωσης, θα διαβάζει την κατηγορία δωματίου θα ανανεώνει 
κατάλληλα τον αριθμό των διαθέσιμων δωματίων.           Μονάδες 2 

    
Δ3. Στο τέλος θα εμφανίζει τους αριθμούς (1,2,3 … 10) των 2 ημερών στις οποίες 

πραγματοποιήθηκαν η ακριβότερη και η δεύτερη ακριβότερη κράτηση.                                                                                                 

                                                                                                                   Μονάδες 5                              

Παρατήρησεις:  

• Θεωρείστε πως κάθε ακύρωση ή κράτηση αναφέρεται μόνο σε ένα δωμάτιο.  

• Θεωρήστε ότι έγινε τουλάχιστον 2 μέρες κράτηση 

Θέμα Extra 

1. Δίνονται οι παρακάτω εντολές από ένα τμήμα προγράμματος: 

… 

ΔΙΑΒΑΣΕ α, β 
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x ←  α > β 

… 

Να χαρακτηρίσετε αν κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή (Σ) ή 

λανθασμένη (Λ). Αιτιολογήσετε κάθε σας απάντηση 

1. Η x είναι λογική μεταβλητή. 

2. Τα α, β μπορεί να είναι μεταβλητές τύπου χαρακτήρα. 

3. Τα α, β μπορεί να είναι λογικές μεταβλητές. 

4. Τα α, x είναι πάντα μεταβλητές διαφορετικού τύπου. 

5. Το α πρέπει να έχει τιμή μεγαλύτερη του β. 

2. Η ακολουθία Fibonacci είναι μία γνωστή μαθηματική ακολουθία της οποίας η λογική 

είναι η ακόλουθη: Ο πρώτος όρος της ακολουθίας είναι το 0, ο δεύτερος το 1 και, κάθε 

επόμενος όρος είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων όρων (δηλαδή για παράδειγμα 

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34……..).  Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε ο παρακάτω αλγόριθμος να 

διαβάζει ένα αριθμό Ν, με έλεγχο εγκυρότητας για τιμή μεγαλύτερη του 2 και να εκτυπώνει 

το αντίστοιχο πλήθος όρων των αριθμών Fibonacci. 

Αλγόριθμος ακολουθία_Fibonacci 

 Αρχή_επανάληψης  

  Διάβασε ____  

 Μέχρις_ότου ____ 

 όρος_1 ← ____    

 όρος_2 ← ____   

 Εμφάνισε “πρώτος όρος”, _____, “δεύτερος όρος” ____ 

 Για i από ____ μέχρι _____  

  όρος  ← _____ + _____ 

  Εμφάνισε “ ό ”, __ ,  “όρος είναι ο ”, ___  

  ορος_1← _____ 

  όρος_2← _____ 

 Τέλος_επανάληψης 

Τέλος ακολουθία_fibonacci 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!! 


