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Ανάπηςξη Δθαπμογών ζε Ππογπαμμαηιζηικό Πεπιβάλλον  

Γ΄Λςκείος ζσ. έηορ 2017-2018 

 

Ονοματεπώνυμο: 
 

Θέμα: Α Β Γ Δ 

Ημερομηνία: 
 

Βαθμός:     

 

 

Θέμα Α (40 κνλάδεο)  

Α1. Να απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ραξαθηεξίδνληάο ηεο κε ην γξάκκα Σ αλ είλαη 

ζσζηέο θαη κε ην γξάκκα Λ αλ είλαη ιαλζαζκέλεο. 

1. Ζ εληνιή ΑΡΥΖ είλαη κηα δεισηηθή εληνιή. 

2. Μηα κεηαβιεηή είλαη έλα γισζζηθό αληηθείκελν, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

παξαζηήζεη έλα ζηνηρείν δεδνκέλνπ. 

3. ηα ππνπξνγξάκκαηα δελ είλαη απαξαίηεηε ε δήισζε ησλ κεηαβιεηώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη, αλ απηέο έρνπλ ην ίδην όλνκα θαη ηύπν κε κεηαβιεηέο ηνπ θπξίσο 

πξνγξάκκαηνο. 

4. Σα ζρόιηα ηνπνζεηνύληαη πάληα ζηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

5. Ο δείθηεο ελόο πίλαθα είλαη κηα κεηαβιεηή, ε νπνία κπνξεί λα έρεη νπνηνδήπνηε απνδεθηό 

όλνκα. 

(5 μονάδερ) 

 

 

Α2. Από πνηνύο παξάγνληεο εμαξηάηαη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ αιγνξίζκνπ ηαμηλόκεζεο ελόο 

πίλαθα; 

(6 μονάδερ) 

 

Α3. Να δώζεηε ηνπο νξηζκνύο ηεο ζπλάξηεζεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο. 

(5 μονάδερ) 
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Α4. Πνηέο είλαη νη δηαθνξεο κεηαμύ θπζηθώλ θαη ηερλεηώλ γισζζώλ; 

(6 μονάδερ) 

 

Α5. Γίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ: 

Γηα i από 1 κέρξη 4 

   Δκθάληζε "*" 

   Γηα j από 1 κέρξη i 

     Δκθάληζε "+" 

      Γηα k από 100 κέρξη 200 

        Δκθάληζε "#" 

      Σέινο_επαλάιεςεο 

      Δκθάληζε "#" 

   Σέινο_επαλάιεςεο 

  Δκθάληζε "#" 

Σέινο_επαλάιεςεο 

 α. Πόζνη ραξαθηήξεο "*" εκθαλίδνληαη; (1 μονάδα) 

 β. Πόζνη ραξαθηήξεο "+" εκθαλίδνληαη; (2 μονάδερ) 

 γ. Πόζνη ραξαθηήξεο "#" εκθαλίδνληαη; (3 μονάδερ) 

(6 μονάδερ) 

 

 

Α6. Γίλνληαη νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ Α=5, Β=10 θαη ε παξαθάησ έθθξαζε:  

ΟΧΙ Α > Β Ή Γ MOD Β = Α ΚΑΙ A+B=Γ 

Nα ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο έθθξαζεο. 

(5 μονάδερ) 
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Α7. Σα παξαθάησ ηκήκαηα αιγνξίζκσλ εθηειέζηεθαλ κηα θνξά ην θαζέλα θαη έδσζαλ όια ηελ ίδηα 

έμνδν. Να βξείηε πνηα ηηκή πιεθηξνινγήζεθε σο είζνδνο θαηά ηελ εθηέιεζε θαζελόο από απηά. 

 

Α Β Γ Γ 

Γηάβαζε Ν 

Αλ Ν=28   Σόηε 

    Δκθάληζε 32  

Αιιηώο  

    Δκθάληζε 10  

Σέινο_Αλ 

Γηάβαζε Ν 

   1 

Γηα i Από 1 Μέρξη Ν 

         + 1 

Σέινο_Δπαλάιεςεο 

Δκθάληζε  

Γηάβαζε Ν 

   1 

Γηα i Από 1 Μέρξη Ν 

         *2*i 

Σέινο_Δπαλάιεςεο 

Δκθάληζε  – 16  

Γηάβαζε Ν 

  22 

Γηα i Από 1 Μέρξη Ν 

         + i 

Σέινο_Δπαλάιεςεο 

Δκθάληζε  

 

(7 μονάδερ) 

 

 

Θέμα Β (20 κνλάδεο)  

 

Β1. Να γξαθεί πξόγξακκα ζε ΓΛΧΑ ην νπνίν λα δεκηνπξγεί ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

1 α α α α θ 

α 1 α α θ α 

α α 1 θ α α 

α α θ 1 α α 

α θ α α 1 α 

θ α α α α 1 

 

(8 μονάδερ) 
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Β3. Ο αιγόξηζκνο Σαμηλόκεζε Φπζαιίδαο  δελ είλαη αξθεηά έμππλνο, γηαηί αλ ηα ζηνηρεία ηνπ 

πίλαθα ήηαλ ηαμηλνκεκέλα από ηελ αξρή ή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηαμηλόκεζεο ζε θάπνην πέξαζκα 

ηαμηλνκεζνύλ, απηόο δελ ζηακαηά αιιά ζπλερίδεη κε όιεο ηηο επαλαιήςεηο. 

 Παξαθάησ δίλεηαη ν αιγόξηζκνο ηεο έμππλεο θπζζαιίδαο, ε νπνία ζε πεξίπησζε πνπ ηα 

ζηνηρεία είλαη ηαμηλνκεκέλα, ζηακαηάεη ηελ εθηέιεζή ηεο. 

Να ζπκπιεξώζεηε ηα θέλα: 

Αιγόξηζκνο Έμππλε_Φπζαιίδα 

   Γεδνκέλα // Ν, table // 

   i  2 

   Αξρή_επαλάιεςεο 

      έγηλε  ςεπδήο 

      Γηα __(1)__ από __(2)__ κέρξη i κε_βήκα –1 

         ! αύμνπζα ηαμηλόκεζε 

         Αλ table[j – 1] > table[j] ηόηε 

             Αληηκεηάζεζε table[j – 1], table[j] 

             ______(3)______ 

         Σέινο_αλ 

      Σέινο_επαλάιεςεο 

      _______(4)________ 

   Μέρξηο_όηνπ (_____(5)_____) ή (____(6)_____) 

   Απνηειέζκαηα // table // 

Σέινο Έμππλε_Φπζαιίδα        

(12 μονάδερ) 

Θέμα Γ (20 κνλάδεο) 

Έλαο πειάηεο αγνξάδεη πξντόληα από έλα θαηάζηεκα. Να αλαπηύμεηε Πξόγξακκα ζε ΓΛΧΑ ην 

νπνίν: 

Γ1. Γηα θάζε πξντόλ πνπ αγνξάδεη ν πειάηεο, λα δηαβάδεη ηνλ θσδηθό ηνπ, ηνλ αξηζκό ηεκαρίσλ πνπ 

αγνξάζηεθαλ θαη ηελ ηηκή ηεκαρίνπ. Ζ δηαδηθαζία αλάγλσζεο λα ζηακαηά, όηαλ δνζεί σο θσδηθόο 

ν αξηζκόο 0. (Να κελ θάλεη έιεγρν εγθπξόηεηαο γηα θακία πεξίπησζε.) 

(3 μονάδερ) 

Γ2. Αλ ν ινγαξηαζκόο δελ ππεξβαίλεη ηα 500 επξώ, λα εκθαλίδεη ην κήλπκα «ΠΛΖΡΧΜΖ 

ΜΔΣΡΖΣΟΗ». Γηαθνξεηηθά, λα ππνινγίδεη θαη λα εκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ απαηηνύκελσλ γηα ηελ 

εμόθιεζε δόζεσλ, θαζώο θαη ην πνζό ηεο ηειεπηαίαο δόζεο. 

Ζ εμόθιεζε γίλεηαη κε άηνθεο κεληαίεο δόζεηο, σο εμήο:  

Σνλ πξώην κήλα ε δόζε ζα είλαη 20 επξώ θαη θάζε επόκελν κήλα ζα απμάλεηαη θαηά 5 επξώ, κέρξη 

λα εμνθιεζεί ην ζπλνιηθό πνζό. 
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(6 μονάδερ) 

Γ3. Να ππνινγίδεη θαη λα εκθαλίδεη ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ ηεκαρίσλ κε ηηκή ηεκαρίνπ 

κεγαιύηεξε ησλ 10 επξώ. 

(5 μονάδερ) 

Γ4. Να ππνινγίδεη θαη λα εκθαλίδεη ηνλ αξηζκό ησλ ηεκαρίσλ κε ηε κέγηζηε ηηκή ηεκαρίνπ. 

(6 μονάδερ) 

 

Θέμα Γ (20 κνλάδεο) 

 Έλα μελνδνρείν δηαζέηεη 10 πνιπηειείο ζνπίηεο. αο αλέζεζε ηε δεκηνπξγία ελόο 

πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ζα επεμεξγαδεηαη ηα ζηνηρεία ησλ θξαηήζεσλ θαη ζα εκθαλίδεη ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηώλ γηα ηνλ κήλα Αύγνπζην (31 εκέξεο). 

Να γξάςεηε πξόγξακκα, ζε ΓΛΧΑ, ην νπνίν: 

Γ1.  Να πεξηιακβάλεη θαηάιιειν ηκήκα δειώζεσλ. 

(2 μονάδερ) 

Γ2.  α. Να δηαβάδεη ηα νλόκαηα ησλ ζνπηηώλ θαη λα ηα θαηαρσξεί ζηνλ πίλαθα [10]. 

(1 μονάδα) 

β. Να εκθαλίδεη γηα θάζε ζνπίηα, θάζε εκέξα ηνπ κήλα, ηελ εξώηεζε «Ζ ζνπίηα __ ήηαλ 

θαηειιεκέλε ζηηο __ Απγνύζηνπ;». ην πξώην θελό λα εκθαλίδεηαη ην όλνκα ηνπ δσκαηίνπ 

θαη ζην δεύηεξν ν αθέξαηνο αξηζκόο πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ θάζε εκέξα.  

(1 μονάδα) 

γ. Να δηαβάδεη ηελ απάληεζε «Ναη» αλ ε ζνπίηα ήηαλ θαηειιεκέλε θαη ηελ απάληεζε 

«Όρη» αλ δελ ήηαλ, θάλνληαο έιεγρν νξζήο θαηαρώξεζεο δεδνκέλσλ. 

(1 μονάδα) 

δ. ηε ζπλέρεηα λα θαηαρσξεί ζηνλ πίλαθα Πιεξόηεηα[10,31] ηελ ηηκή ΑΛΖΘΖ αλ ην 

δσκάηην είλαη θαηειιεκέλν θαη ηελ ηηκή ΦΔΤΓΖ  αλ δελ είλαη. 

(1 μονάδερ) 

Γ3.  Κάλνληαο ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο ΠΟΟΣΟ, λα δεκηνπξγεί ηνλ πίλαθα Π[10], ν νπνίνο 

λα πεξηιακβάλεη ην πνζνζηό (%) ησλ εκεξώλ ηνπ Απγνύζηνπ, θαηά ηηο νπνίεο θάζε ζνπίηα 

ήηαλ πιήξεο. ηε ζπλέρεηα, λα εκθαλίδεη ην όλνκα θάζε ζνπίηαο θαη ην πνζνζηό πνπ 
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ππνινγίζαηε κε ην κήλπκα «Ζ ζνπίηα___ είρε πιεξόηεηα ___ %.», όπνπ ζην 1
ν
 θελό λα 

εκθαλίδεηαη ην όλνκα ηνπ δσκαηίνπ θαη ζην 2
ν
 ην πνζνζηό πιεξόηεηαο. 

(4 μονάδερ) 

Γ4.  Να δηαβάδεη ην όλνκα κίαο ζνπίηαο θαη κία εκεξνκελία θαη λα εκθαλίδεη ην κήλπκα 

«Πιήξεο» αλ ε ζνπίηα ήηαλ θαηειιεκέλε απηή ηελ εκέξα.  

Χο εκεξνκελία λα δηαβάδεη ηνλ αθέξαην αξηζκό πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ εκέξα. Δπί 

παξαδείγκαηη, γηα ηελ εκεξνκελία 3 Απγνύζηνπ, λα δηαβάδεηαη ν αξηζκόο 3. Να κήλ γίλεηαη 

έιεγρνο νξζόηεηαο ηεο εκεξνκελίαο.  

Δάλ ην όλνκα ην νπνίν ζα δνζεί, δελ αληηπξνζσπεύεη θάπνηα ζνπίηα, λα εκθαλίδεηαη 

θαηάιιειν κήλπκα. 

(4 μονάδερ) 

Γ5.  Να εκθαλίδεη ην όλνκα ή ηα νλόκαηα ησλ ζνπηηώλ νη νπνίεο είραλ ην κεγαιύηεξν 

πνζνζηό πιεξόηεηαο. 

(2 μονάδερ) 

Γ6.  Σν πξνζσπηθό ην νπνίν ρξεηάδεηαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην μελνδνρείν δηαθέξεη αλάινγα 

κε ηελ πιεξόηεηά ηνπ. Έηζη: 

 Κάζε εκέξα, αλεμάξηεηα από ην αλ έρνπλ γίλεη θξαηήζεηο, εξγάδεηαη έλα άηνκν ζηελ 

ππνδνρή.  

 Δάλ ππήξμε έζησ θαη κία θξάηεζε κέζα ζηε κέξα, έξρεηαη κία θαζαξίζηξηα, ελώ αλ νη 

θξαηήζεηο μεπεξλνύλ ηηο 5 έξρεηαη θαη δεύηεξε.  

 Γηα θάζε εκέξα πνπ ππάξρεη έζησ θαη κία θξαηεζε, εξγάδνληαη, επίζεο, 2 κάγεηξεο θαη 

2 θακαξηέξεο. 

Αλ ε εκεξήζηα δηακνλή ζε κία ζνπίηα θνζηίδεη 100 € θαη θάζε εξγαδόκελνο ζε απηή 

θνζηίδεη ζηνλ ηδηνθηήηε 30 € εκεξεζίσο, λα ππνινγίζεηε ηα θαζαξά έζνδα ή ηε δεκία ηνπ 

μελνδνρείνπ γηα ηνλ κήλα αύγνπζην, θάλνληαο ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο ΈΟΓΑ θαη λα ηα 

εκθαλίζεηε ζην θπξίσο πξόγξακκα κε ην κήλπκα «Έζνδα:__€» ή «Εεκία:__€», γηα θάζε 

πεξίπησζε . 

(5 μονάδερ) 

 


