
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα 

       τη λέξη ΣΩΣΤΟ αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ αν η πρόταση είναι 

       λανθασμένη.

1. Η προτεραιότητα των πράξεων σε μια έκφραση είναι: 

α. Σχεσιακοί τελεστές 

β. Αριθμητικοί τελεστές και 

γ. Λογικοί τελεστές

2. Οι σταθερές και οι μεταβλητές αποτελούν τους τελεστές σε μια έκφραση.

3. Η περατότητα ενός αλγορίθμου αναφέρεται στο γεγονός ότι καταλήγει στη λύση του 
προβλήματος μετά από πεπερασμένο αριθμό βημάτων. 

4. Κατά την εκτέλεση του προγράμματος η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ διακόπτει την εκτέλεση του, 
και περιμένει την εισαγωγή τιμων από το πληκτρολόγιο. 

5. Σε μία πραγματική μεταβλητή μπορούμε να αποθηκεύσουμε ακέραια τιμή ενω σε μία 
ακέραια μεταβλητή δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε πραγματική τιμή. 

           Μονάδες 10

A2. α. Ποιά είναι τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος ; Εξηγείστε.

 Μονάδες 7

β. Ποιοι είναι οι τρόποι αναπαράστασης ενός αλγορίθμου ; Εξηγείστε. 

 Μονάδες 4

Α3. Επιλέξτε το σωστό σε κάθε περίπτωση:

1. Κάθε αλγόριθμος πρέπει να ικανοποιεί το κριτήριο της: 

α) επιλογής 

β) ακολουθίας 

γ) ανάθεσης 

δ) περατότητας

δ) περατότητας 
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2. Ενας από τους τρόπους αναπαράστασης των αλγορίθμων είναι:

 α) γλωσσα προγραμματισμού 

β) θεωρητική τυποποίηση 

γ) διαγραμματικές τεχνικές

δ) αριθμητικές πράξεις 

γ) διαγραμματικές τεχνικές

3. Ποια από τις παρακάτω αναπαραστάσεις εκχωρεί στη μεταβλητή Α την τιμή 138;

 α) Α=138

 β) Α=:138

 γ) Α:=138

 δ) Α ←138 

4. Ποια από τα παρακάτω αποτελεί σύμβολο για τα διαγράμματα ροής:

 α) έλλειψη

 β) τραπέζιο

 γ) κύκλος 

 δ) τετράγωνο 

 Μονάδες 4

Α4. Αναφέρετε τι τυπου πρέπει να είναι η κάθε μεταβλητή που βρίσκεται στο αριστερό 
τμημα της εντολής εκχωρησης. Οι μεταβλητές a, b, c, s είναι ακέραιου τύπου και 
διάφορες του μηδενός. 

1. Y ← a MOD b 

2. y ← s / c 

3. y ← ”ΑΛΗΘΗΣ” 

4. y ← ”ΛΑΖΑΡΟΣ” = ”AΘΗΝΑ” 

5. y ← a ^ 5 + 19 

 Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

Β1 Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος : 

Αλγόριθμος Παράδειγμα_1 

Διαβασε α 

Αν α < 0 τότε 

α ← α * 5 

Τελος_αν 
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Εκτυπωσε α 

Τελος Παράδειγμα_1 

Να γράψετε στο τετράδιό σας: 

α. τις σταθερές ,

β. τις μεταβλητές ,

γ. τους λογικούς τελεστές ,

δ. τους αριθμητικούς τελεστές , 

ε. τις λογικές εκφράσεις και

στ. τις εντολές εκχωρησης 

που υπάρχουν στον παραπάνω αλγόριθμο.

           Μονάδες 18

Β2

Τι τυπου μεταβλητές πρέπει να χρησιμοποιήσετε για τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Το όνομα ενός μαθητή. 

2. Ο αριθμός μαθητολογίου του μαθητή. 

3. Τη βαθμολογία του μαθητή. 

4. Το τηλέφωνο ενός μαθητή. 

5. Τη διεύθυνση ενός μαθητή. 

       6.  Το φύλο ενός μαθητή.  

           Μονάδες 12

ΘΕΜΑ Γ

Σε πίνακα 1000 θέσεων διαβάζονται με τη βοήθεια προγράμματος οι ονομασίες των προϊόντων 
ενός πολυκαταστήματος. Η θέση στον πίνακα κάθε προϊόντος δείχνει και τον κωδικό του. Δηλ. 
το προϊόν με κωδικό   i   αποθηκεύεται στην   i-οστη   θέση του πίνακα (δηλαδή το προϊόν στη θέση 
1 του πίνακα έχει κωδικό 1). 

Σε δεύτερο πίνακα διαβάζεται η τιμη κάθε προϊόντος και σε τρίτο πίνακα ο αριθμός τεμαχίων 
που διαθέτει το κατάστημα ως απόθεμα (όπου δεν υπάρχει απόθεμα αποθηκεύεται το μηδέν).
Αφού διαβαστούν τα δεδομένα από το πρόγραμμα (θα γράψετε εσείς τις εντολές που θα 
διαβάζουν τα δεδομένα), το πρόγραμμα θα διευκολύνει τον υπεύθυνο καταστήματος στα 
ακόλουθα:

α) Το πρόγραμμα θα διαβάζει τον κωδικό ενός προϊόντος και θα εμφανίζει τα υπόλοιπα τρία 
στοιχεία του. (δηλαδή αν διαβαστεί από την είσοδο ο κωδικός 123, το πρόγραμμα θα εμφανίζει 
τα στοιχεία του 123ου προϊόντος από τους αντίστοιχους πίνακες).

β) Το πρόγραμμα θα εμφανίζει τα στοιχεία των προϊόντων χωρίς απόθεμα (δλδ απόθεμα 
μηδέν). 
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γ) Το πρόγραμμα θα εμφανίζει τα στοιχεία των προϊόντων με το μεγαλύτερο απόθεμα.

δ) Το πρόγραμμα θα διαβάζει την ονομασία ενός προϊόντος και, αν υπάρχει στην αποθήκη, θα 
εμφανίζει το απόθεμά του. Διαφορετικά θα ενημερωνει με σχετικό μήνυμα για την μη ύπαρξη 
του προϊόντος. 

ε) Στο τέλος, το πρόγραμμα θα εμφανίζει τα στοιχεία των πινάκων σε φθίνουσα σειρά 
αποθέματος. Σε περίπτωση που κάποια προϊόντα έχουν ίδιο απόθεμα, να εμφανίζονται πρωτα 
τα προϊόντα αλφαβητικά ταξινομημένα.  

        Μονάδες 20

ΘΕΜΑ Δ

Η διοίκηση κάποιας εταιρείας ζήτησε από το τμήμα μηχανογράφησης να πραγματοποιήσει μια
έρευνα για το προσωπικό. Για τις ανάγκες της έρευνας δημιουργήθηκαν τέσσερις μονοδιάστατοι
πίνακες ΕΠΙΘΕΤΟ, ΦΥΛΟ, ΜΙΣΘΟΣ και ΗΛΙΚΙΑ που περιέχουν τα αντίστοιχα στοιχεία για
τους 630 εργαζομένους της εταιρείας. Να αναπτύξετε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ που θα διαβάζει τα
παραπάνω στοιχεία και στη συνέχεια θα υπολογίζει: 

i. Πόσοι είναι οι υπάλληλοι με μισθό μεγαλύτερο από 1300 €.

ii. Ποιο είναι το % ποσοστό των ανδρων με μισθό μεγαλύτερο του μέσου όρου. 

iii. Ποιες είναι (επίθετο) οι πέντε πιο καλοπληρωμένες γυναίκες.

     Μονάδες 20

 == ΤΕΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ==
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