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Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό 
Περιβάλλον 
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

                                                                                                              
 

ΘΕΜΑ Α 
 

 Α1. Απαντήστε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) 

 

1. Σε έναν δισδιάστατο πίνακα με δύο στήλες μπορούμε να αποθηκεύσουμε στην πρώτη 

στήλη τα ονόματα και στη δεύτερη στήλη τους βαθμούς κάθε μαθητή. 

2. Η κωδικοποίηση (coding) ενός αλγορίθμου γίνεται με ένα πρόγραμμα που όταν εκτελεσθεί 

μπορεί και να μη δώσει τα ίδια αποτελέσματα με τον αλγόριθμο. 

3. Ένα πρόγραμμα με λογικά λάθη είναι εκτελέσιμο. 

4. Η τιμή «φρουρός» ορίζεται από τον προγραμματιστή και αποτελεί μία σύμβαση για το 

τέλος του προγράμματος (ή μιας επανάληψης). Η τιμή αυτή είναι τέτοια ώστε να μην είναι 

λογικά σωστή για το πρόβλημα. 

5. Τα σύγχρονα ολοκληρωμένα προγραμματιστικά περιβάλλοντα παρέχουν απλώς έναν 

μεταφραστή γλώσσας. 
       (Μονάδες  5) 

Α2.   

1.  Να αναφέρετε ονομαστικά τις τυπικές επεξεργασίες των πινάκων.    (Μονάδες  3) 

 

2.  Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα του δομημένου προγραμματισμού.    (Μονάδες  4) 

 

3.  Να αναφέρετε τις διαφορές μεταγλωττιστή και διερμηνευτή.     (Μονάδες  5) 

            (Μονάδες  12) 

Α3.  

Α. Δίνονται οι παρακάτω εντολές:  

 λ  λ + 1 

 λ  λ – 2 

 λ  λ + 3 

Να γράψετε στο τετράδιό σας μία εντολή εκχώρησης που παράγει το ίδιο αποτέλεσμα. 

            (Μονάδες  3) 
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Β. Δίνονται τα τμήματα αλγορίθμου Ι και ΙΙ 

 

Ι ΙΙ 

 

Αν Χ > Υ και Υ <> 1 τοτε 

    Ζ  Χ/(Υ-1) 

    Εμφάνισε Ζ 

αλλιώς_αν Χ > Υ και Υ = 1 τότε 

    Εμφάνισε Ζ 

Τέλος_αν 

 

Αν ............... τότε 

    Αν ............... τότε 

        ............... 

    αλλιώς 

        ............... 

    ............... 

Τέλος_αν 

  

Να γράψετε στο τετράδιό σας το τμήμα αλγορίθμου ΙΙ με συμπληρωμένα τα κενά, ώστε να παράγει το 

ίδιο αποτέλεσμα με το τμήμα αλγορίθμου Ι. 

            (Μονάδες  5) 

            (Μονάδες  8) 

Α4.  Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: 

 Διάβασε Χ 

 Αν Χ > 18 τότε 

  Γράψε 1 

 Αλλιώς_αν Χ > 23 τότε 

  Γράψε 2 

 Αλλιώς 

  Γράψε 3 

 Τέλος_αν 

 

Μια εντολή εξόδου στο παραπάνω τμήμα δεν πρόκειται να εκτελεστεί, όποια κι αν είναι η τιμή του Χ.  

1.  Ποιά είναι η εντολή αυτή;          (Μονάδες  2) 

2.  Να γράψετε τις εντολές εξόδου που είναι δυνατόν να εκτελεστούν και δίπλα σε καθεμία από αυτές 

το διάστημα τιμών του Χ για το οποίο θα εκτελεστεί η εντολή.     (Μονάδες  4) 

            (Μονάδες  6)    

Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς (1) έως (5), που αντιστοιχούν στα κενά του 

αλγορίθμου, και δίπλα σε κάθε αριθμό ό,τι πρέπει να συμπληρωθεί ώστε το τμήμα αλγορίθμου να  

εμφανίζει τη μέγιστη τιμή του πίνακα Π[100]. 

 

 Θ  1 

 Για κ από 2 μέχρι _____________ (1) 

  Αν Π[κ] > Π[________(2)] τότε 

   ______(3)  _______(4) 

  Τέλος_αν 

 Τέλος_επανάληψης 

 Εμφάνισε Π[___(5)]          (Μονάδες  5) 
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Α6. Να μετατραπεί το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ισοδύναμο με τη χρήση της δομής 

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. 

 Σ  1 

 ΔΙΑΒΑΣΕ Α 

 Β  1 

 ΟΣΟ Β <= 50 ΚΑΙ Α > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

  Σ  Σ * Α 

  Β  Β + 1 

  ΔΙΑΒΑΣΕ Α 

 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 ΓΡΑΨΕ Σ           (Μονάδες  4) 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Να σχηματίσετε τον πίνακα Β που δημιουργείται από τον παρακάτω αλγόριθμο. Επίσης, να 

απαντήσετε τι θα εμφανιστεί στην οθόνη. 

  

 Αλγόριθμος Β1 

  Β[ 1 ]  0 

  ι  1 

  Για κ από 1 μέχρι 3 

   α  4 * κ   

   Για λ από κ μέχρι α με_βήμα 2 

    ι  ι + 1 

    Β[ ι ]  Β[ ι-1 ] + κ*λ 

   Τέλος_επανάληψης 

  Τέλος_επανάληψης 

  Εμφάνισε ι 

 Τέλος Β1            (Μονάδες  10) 

 

Β2. Το παρακάτω ημιτελές τμήμα αλγορίθμου εισάγει αριθμητικές τιμές σε πίνακα 100 θέσεων ώστε: 

α. οι τιμές να είναι διαφορετικές μεταξύ τους, 

β. οι τιμές να εισάγονται σε αύξουσα σειρά. 

Αν κάποια εισαγόμενη τιμή δεν ικανοποιεί τις συνθήκες (α) και (β), επανεισάγεται. 

 

 Διάβασε Π[____(1)] 

 Για ι από ______(2) μέχρι ______(3) 

  Αρχή_επανάληψης 

   Διάβασε Π[ι] 

  Μέχρις_ότου Π[_____(4)] ______(5) Π[_____(6)] 

 Τέλος_επανάληψης  
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Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς (1) έως (6) που αντιστοιχούν στα κένα του αλγορίθμου 

και δίπλα σε κάθε αριθμό ό,τι πρέπει να συμπληρωθεί ώστε το τμήμα αλγορίθμου να επιτελεί τη 

λειτουργία που περιγράφεται.         (Μονάδες  5) 

 

Β3. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας αριθμών Χ[50], ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά, και ο πίνακας 

Υ[100], ταξινομημένος κατά αύξουσα σειρά. Να θεωρήσετε ότι οι τιμές κάθε πίνακα είναι διαφορετικές 

μεταξύ τους και ότι οι δύο πίνακες δεν έχουν κοινές τιμές. 

Το παρακάτω ημιτελές τμήμα αλγορίθμου δημιουργεί ένα νέο πίνακα Ζ[10], ταξινομημένο σε φθίνουσα 

σειρά, με τις δέκα μεγαλύτερες τιμές από τις εκατόν πενήντα (150) τιμές των δύο πινάκων. 

 

 i  _____(1) 

  j  _____(2) 

 Για κ από 1 μέχρι 10 

  Αν Χ[ i ] _____(3) Y[ j ] τότε 

   Ζ[ κ ]  Χ[ i ] 

   i  i  _____(4) 1 

  Αλλιώς 

   Ζ[ κ ]  Υ[ j ] 

   j  j _____(5) 1 

  Τέλος_αν 

 Τέλος_επανάληψης 

 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς (1) έως (5) που αντιστοιχούν στα κενά του αλγορίθμου 

και δίπλα σε κάθε αριθμό ό,τι πρέπει να συμπληρωθεί ώστε το τμήμα αλγορίθμου να επιτελεί τη 

λειτουργία που περιγράφεται.         (Μονάδες  5) 

    

ΘΕΜΑ Γ 

 

Σε ένα σχολείο ο καθηγητής προγραμματισμού επιθυμεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη των μαθητών 

του. Για το λόγο αυτό σχεδίασε μια εφαρμογή λογισμικού. Καλείστε να δημιουργήσετε το πρόγραμμα 

για την εφαρμογή αυτή. Το πρόγραμμα θα πρέπει για κάθε έναν από τους 234 μαθητές του σχολείου: 

 1. Να διαβάζει τους βαθμούς του σε δέκα ολιγόλεπτα διαγωνίσματα και να τους αποθηκεύει σε 

κατάλληλο μονοδιάστατο πίνακα με όνομα Τ. Να θεωρήσετε πως όλοι οι μαθητές συμμετέχουν σε όλα 

τα διαγωνίσματα.           (Μονάδες  2) 

2. Να διαβάζει την ημερομηνία (τύπος χαρακτήρες) κάθε διαγωνίσματος και να την αποθηκεύει σε 

μονοδιάστατο πίνακα ΗΜ.          (Μονάδες  2) 

3. Να εκτυπώνει τις ημερομηνίες που ο μαθητής έγραψε βαθμό μεγαλύτερο από 17.  (Μονάδες  2) 

4. Να υπολογίζει και εμφανίζει το μέσο όρο στα τεστ κάθε μαθητή.     (Μονάδες  2) 

5. Να υπολογίζει και εκτυπώνει την ημερομηνία στην οποία ο μαθητής έγραψε μέγιστο βαθμό σε τεστ. 

Ενδέχεται να είναι πολλές.          (Μονάδες  2) 
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6. Να εκτυπώνει κατά φθίνουσα σειρά ως προς τη βαθμολογία, τους βαθμούς στα τεστ, συνοδευόμενα 

από την ημερομηνία.           (Μονάδες  10) 

 

Παρατήρηση: Οι δύο πίνακες που θα φτιάξετε θα γεμίσουν με δεδομένα 234 φορές. Δεν βλάπτει τον 

αλγόριθμο μόλις ολοκληρώσει τις ενέργειες για τον πρώτο μαθητή, να χρησιμοποιήσει τους ίδιους 

πίνακες για τον επόμενο. Προσοχή στη σειρά με την οποία θα υπολογίσετε και θα εκτελέσετε τα 

ερωτήματα. 

(Μονάδες 20) 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 
Παρακάτω περιγράφεται ένα επιτραπέζιο παιχνίδι το οποίο καλείστε να υλοποιήσετε με χρήση 

προγράμματος. 

Αρχκά ο παίκτης-διαχειριστής επιλέγει έναν συνδυασμό από τρία (3) σχήματα συγκεκριμένου 

χρώματος και στη συνέχεια ο παίκτης-πελάτης πραγματοποιεί προσπάθειες με σκοπό να βρει τον 

συνδυασμό σχημάτων και χρωμάτων. 

Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα αποθηκεύει σε κατάλληλους μονοδιάστατους πίνακες το σχήμα 

και το χρώμα του σχήματος αντίστοιχα. Η διαδικασία αυτή θα γίνεται από τον παίκτη-διαχειριστή. Η 

παραπάνω επιλογή θα αποτελεί και τον στόχο του παιχνιδιού. Να θεωρήσετε ότι υπάρχουν τα εξής 

σχήματα: Κύκλος, Τετράγωνο, Ρόμβος και χρώματα: Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε. Δεν απαιτείται έλεγχος 

εγκυρότητας. Επίσης να θεωρήσετε ότι ο κωδικός σχηματισμός αποτελείται από τρία (3) σχήματα-

χρώματα. Ενδέχεται κάποιο σχήμα και χρώμα να υπάρχουν στο συνδυασμό περισσότερες από μία 

φορές.             (Μονάδες  5) 

Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα πρέπει να διαβάζει την επιλογή του παίκτη-πελάτη. Ο παίκτης-

πελάτης επιλέγει σχήμα και χρώμα σε αντιστοιχία, δηλαδή αν πληκτρολογήσει Ρόμβος Κόκκινο τότε 

θεωρούμε πως αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Όπως είναι εμφανές, ο παίκτης-πελάτης σε κάθε 

προσπάθεια δίνει έξι (6) δεδομένα εισόδου. Σε κάθε προσπάθεια, αν αυτή είναι ανεπιτυχής, θα πρέπει 

να εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα σχετικά με το αν ο παίκτης-πελάτης έχει βρει το σχήμα και το 

αντίστοιχο χρώμα, με την εξής μορφοποίηση, π.χ:       (Μονάδες  5) 

ΘΕΣΗ 1 ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΠΙΟΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

ΘΕΣΗ 2 ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

ΘΕΣΗ 3 ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

Το παραπάνω να θεωρηθεί ως παράδειγμα και όχι ως μόνιμη έξοδος του προγράμματός σας. 
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Στο τέλος το πρόγραμμα θα πρέπει να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα στην οθόνη σχετικά με το αν ο 

παίκτης-πελάτης νίκησε ή όχι καθώς και το πλήθος των προσπαθειών που πραγματοποιήθηκαν. Το 

παιχνίδι ολοκληρώνεται μετά από οκτώ (8) προσπάθειες ή όταν ο παίκτης-πελάτης βρει τον σωστό 

συνδυασμό σχημάτων και κωδικών.         (Μονάδες  10) 

 

Παράδειγμα εφαρμογής του προγράμματος: 

Ο παίκτης-διαχειριστής ορίζει ως συνδυασμό το 

Ρόμβος Κόκκινο Κύκλος Πράσινο Ρόμβος Κόκκινο 

Ο παίκτης-πελάτης έχει διαθέσιμες οκτώ προσπάθειες ώστε να βρει τον κατάλληλο συνδυασμό. Έστω 

ότι πληκτρολογεί στην πρώτη προσπάθεια: 

Ρόμβος Πράσινο Κύκλος Κόκκινο Κύκλος Κόκκινο 

Το πρόγραμμα θα πρέπει να εμφανίσει στην οθόνη: 

ΘΕΣΗ 1 ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

ΘΕΣΗ 2 ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΠΙΤΧΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

ΘΕΣΗ 3 ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

              (Μονάδες 20) 

 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα Ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των 
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μην γράψετε 
πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δε θα 
βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα  μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται και μόνο για 
πίνακες, διαγράμματα κλπ. 
 
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 
 
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τις   ______________   .  


