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Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να γράψετε τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράμμα Σ, εάν είναι
σωστή, ή το γράμμα Λ, εάν είναι λανθασμένη:

1. Ο αριθμός που προκύπτει από την ολίσθηση ενός θετικού αριθμού προς τα δεξιά είναι πάντα
μεγαλύτερος από τον αρχικό.

2. Η μεταβλητή Χ είναι πραγματικού τύπου  στην εντολή εκχώρησης: x ← α/2
3. Η δημιουργία εκτελέσιμου προγράμματος γίνεται μόνο στην περίπτωση που το αρχικό

πρόγραμμα δεν περιέχει λογικά λάθη.
4. Η χρήση ελεύθερου κειμένου για την αναπαράσταση ενός αλγορίθμου παραβιάζει το

κριτήριο της αποτελεσματικότητας.
5. Ο μεταγλωττιστής της γλώσσας προγραμματισμού ανιχνεύει συντακτικά αλλά και λογικά

λάθη.
6. Ένας αλγόριθμος ο οποίος λύνει ένα πρόβλημα σύμφωνα με την μέθοδο «διαίρει και

βασίλευε» είναι η «δυαδική αναζήτηση».
Μονάδες 6

Α2. Να αναφέρετε ονομαστικά τις σκοπιές από τις οποίες η Πληροφορική μελετά τους αλγορίθμους.

Μονάδες 4

Α3. Ποιο ή ποια αλγοριθμικά κριτήρια παραβιάζονται στο παρακάτω τμήμα εντολών;
Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

Κ <- 99
ΟΣΟ Κ<>2 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΔΙΑΒΑΣΕ Λ
ΓΡΑΨΕ Κ/(Λ-1)
Κ <- Κ-2

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Μονάδες 6



Α4. Συμπληρώστε τα αριθμημένα κενά στο ακόλουθο τμήμα εντολών προγράμματος ούτως ώστε να
γεμίσει η στοίβα ακεραίων αριθμών που υλοποιείται με τον πίνακα ΑΚ[1000]:

ΔΙΑΒΑΣΕ ..... (1) .....
ΟΣΟ ..... (2) ..... ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

..... (3) .....
AK[κορυφή] <- αριθμός
ΔΙΑΒΑΣΕ ..... (4) .....

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Μονάδες 7

Α5. Ξαναγράψτε το ακόλουθο σύνολο εντολών με ισοδύναμο τρόπο, χρησιμοποιώντας την εντολή
ΕΠΙΛΕΞΕ αντί των εντολών ΑΝ...ΤΟΤΕ:

ΑΝ Χ=3 ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ Χ*10

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΑΝ (Χ=1) Ή (Χ=2) ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ Χ*20
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΑΝ (Χ<>1) ΚΑΙ (Χ<>2) ΚΑΙ (Χ<>3) ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ Χ*30
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Μονάδες 8

Α 6 . Ξαναγράψτε παρακάτω σύνολο εντολών με ισοδύναμο τρόπο, αντικαθιστώντας τη
ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ με την εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 120 ΜΕΧΡΙ Α ΜΕ_ΒΗΜΑ -6
ΓΡΑΨΕ Κ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β

Β 1 . Το παρακάτω αριθμημένο σύνολο εντολών επιχειρεί λανθασμένα να διαβάσει 100 δυάδες
ακέραιων αριθμών (θεωρήστε ότι οι τιμές κάθε δυάδας είναι διαφορετικές μεταξύ τους), να υπολογίσει
και να εμφανίσει τη μεγαλύτερη τιμή της κάθε δυάδας. Σημειώστε τον αριθμό κάθε γραμμής που
περιέχει λάθος και καταγράψτε το λάθος που υπάρχει εκεί καθώς και την κατηγορία του (συντακτικό ή
λογικό).

1 ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ_ΚΑΙ 100
2 ΔΙΑΒΑΣΕ Χ,Υ
3 ΑΝ Χ<Υ ΤΟΤΕ
4 Μ <- Χ
5 ΑΛΛΙΩΣ
6 Μ <- Υ
7 ΤΕΛΟΣΑΝ
8 ΤΕΛΟΣ_ΓΙΑ
9 ΓΡΑΨΕ Μ

Μονάδες 4



Β2. Γράψτε κατάλληλες εντολές στη ΓΛΩΣΣΑ για να ταξινομήσετε (κατά αλφαβητική σειρά) τα
στοιχεία του αλφαριθμητικού πίνακα Α[200] που έχουν περιττό δείκτη θέσης. Απαγορεύεται η χρήση
βοηθητικού πίνακα.

Μονάδες 8

Β3. Θεωρήστε τον ακέραιο πίνακα Α[500]. Συμπληρώστε τα αριθμημένα κενά έτσι ώστε στις πρώτες
θέσεις του ακέραιου πίνακα Β[500] να τοποθετηθούν οι τιμές του Α που είναι μεγαλύτερες του 100 και
στις τελευταίες θέσεις του Β να τοποθετηθούν οι τιμές του Α που δεν υπερβαίνουν το 100.

Κ <- ..... (1) .....
Λ <- ..... (2) .....
ΓΙΑ Μ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ ..... (3) .....

ΑΝ Α[Μ]>100 ΤΟΤΕ
Κ <- Κ ..... (4) ..... 1
Β[Κ] <- Α[Μ]

ΑΛΛΙΩΣ
Λ <- Λ ..... (5) ..... 1
Β[Λ] <- Α[Μ]

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Γ

Μια εταιρεία διεθνών μεταφορών διαθέτει αποθήκες φύλαξης εμπορευμάτων σε διάφορες περιοχές.
Κάθε αποθήκη χωρίζεται σε τμήματα όπου στο καθένα φυλάσσονται εμπορεύματα τύπου Α και
εμπορεύματα τύπου Β.
Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Γ1. Να διαβάζει:

A) για κάθε αποθήκη φύλαξης, την περιοχή στην οποία βρίσκεται και το πλήθος των
τμημάτων που χωρίζεται,

B) για κάθε τμήμα, τον όγκο σε κυβικά μέτρα (m3) , των εμπορευμάτων τύπου Α και
τύπου Β που φυλάσσονται σε αυτό.

Η εισαγωγή των δεδομένων τερματίζει όταν δοθεί ως όνομα της περιοχής η λέξη «ΤΕΛΟΣ».

Μονάδες 5

Γ2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει για κάθε αποθήκη, τον συνολικό όγκο των εμπορευμάτων, τον
μέσο όρο όγκου των εμπορευμάτων ανά τμήμα, και το πλήθος των τμημάτων, με λιγότερα
από 10 κυβικά μέτρα εμπορεύματος.

Μονάδες 4



Γ3. Να υπολογίζει για κάθε αποθήκη το πλήθος των τμημάτων στα οποία, ο όγκος των
εμπορευμάτων τύπου Α είναι μεγαλύτερος από τον όγκο των εμπορευμάτων τύπου Β και να
εμφανίζει ένα από τα παρακάτω:

A) το μήνυμα «Ο όγκος των εμπορευμάτων τύπου Α είναι μεγαλύτερος σε όλα τα
τμήματα»,

B) το μήνυμα «Δεν υπάρχει τμήμα όπου ο όγκος των εμπορευμάτων τύπου Α είναι
μεγαλύτερος από τον όγκο των εμπορευμάτων τύπου Β»,

C) το πλήθος των τμημάτων στα οποία ο όγκος των εμπορευμάτων τύπου Α είναι
μεγαλύτερος από τον όγκο των εμπορευμάτων τύπου Β αν δεν ισχύει κάποιο από τα
παραπάνω.

Μονάδες 6

Γ4. Να εντοπίζει και να εμφανίζει το όνομα της περιοχής στην οποία βρίσκεται η αποθήκη με τον
μέγιστο όγκο εμπορευμάτων τύπου Β (θεωρείστε ότι είναι μοναδική).

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Δ

Γράψτε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Δ1. Περιέχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών
Μονάδες 1

Δ2. Διαβάζει τις επωνυμίες και τα μηναία έσοδα 20 επιχειρήσεων για τη χρονιά που πέρασε,
καταχωρίζοντας τα δεδομένα σε κατάλληλους πίνακες (δεν απαιτείται έλεγχος της εγκυρότητας
των εισερχόμενων δεδομένων).

Μονάδες 2

Δ3. Εμφανίζει τις επωνυμίες των επιχειρήσεων που είχαν τα μεγαλύτερα συνολικά έσοδα την
περίοδο του καλοκαιριού.

Μονάδες 4

Δ4. Εμφανίζει τις επωνυμίες των επιχειρήσεων που οι μηνιαίες εισπράξεις τους ακολουθούν
φθίνουσα πορεία (αν δεν υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις, εμφανίζει κατάλληλο ενημερωτικό
μήνυμα).

Μονάδες 5

Δ5. Υπολογίζει το ποσοστό (%) των επιχειρήσεων που είχαν περισσότερες συνολικές εισπράξεις
τον χειμώνα από ό,τι το φθινόπωρο.

Μονάδες 3



Δ6. Διαβάζει την επωνυμία ΕΠ μιας επιχείρησης, ελέγχει αν αντιστοιχεί σε μία από τις 20
επιχειρήσεις (τα δεδομένα των οποίων εισαγάγατε στο ερώτημα Δ2) και, αν αυτό ισχύει, εμφανίζει τα
ετήσια έσοδα της ΕΠ (σε διαφορετική περίπτωση εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα). Η παραπάνω
επεξεργασία επαναλαμβάνεται και για άλλες επωνυμίες και σταματά μόλις δοθεί ως τιμή εισόδου για
το ΕΠ η λέξη 'ΛΗΞΗ'

Μονάδες 5

Εμφάνισε “Καλή επιτυχία!”


