
Διαγώνιςμα ςτο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε 

Προγραμματιςτικό Περιβάλλον 

Ημερομηνία: 

Όνομα μαθητή: 

Βαθμόσ: 

 

Θέμα  1ο  

Α. Τι ονομάηουμε εμβζλεια; 

Β. Τι ονομάηουμε μεταβλθτι και ποια είδθ μεταβλθτϊν γνωρίηεται.( Να δοκεί ζνα 

παράδειγμα από κάκε είδοσ) 

Γ. Να απαντιςετε με ςωςτό ι λάκοσ 

1. Μία διαδικαοία εμιοπνέςει οπο μνόγναμμα μορ πην έξει κακέοει πιξ πιμέξ 

όκων πων μαναμέπνων πηξ. 

2. Μία ορνάνπηοη μμονεί να δεξπεί μία μόνο μανάμεπνο. 

3. Κάθε ρμομνόγναμμα θα μνέμει να είναι ανελάνπηπο αμό άκκα 

ρμομνογνάμμαπα. 

4. Ο ανιθμόξ πων πρμικών μαναμέπνων καπά πην κκήοη ενόξ 

ρμομνογνάμμαποξ μνέμει να είναι ίδιοξ με πον ανιθμό πων μναγμαπικών 

μαναμέπνων οπην δήκωοη ενόξ μνογνάμμαποξ. 

5. Η οργγναςή πορ μηγαίορ μνογνάμμαποξ και η διόνθωοη πων καθών πορ 

γίνεπαι με πην βοήθεια πορ ορνπάκπη. 

Θέμα 2ο  

Α. Να δοκεί ο αλγόρικμοσ που υλοποιεί το παρακάτω πίνακα 
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Β. Τι είδουσ υποπρόγραμμα, διαδικαςία ι ςυνάρτθςθ, πρζπει να χρθςιμοποιιςετε για τα 

παρακάτω; Αν θ επιλογι ςασ είναι ςυνάρτθςθ, να γράψετε και τον τφπο τθσ ςυνάρτθςθσ.  

a) ειςαγωγι τριϊν δεδομζνων  

b) ειςαγωγι ενόσ δεδομζνου  

c) υπολογιςμόσ του μικρότερου από τουσ πζντε ακεραίουσ  

d) υπολογιςμόσ των δφο μικρότερων από πζντε ακεραίουσ  

e) ζλεγχοσ αν δφο αρικμοί είναι ίςοι  

f) να ταξινομεί και να επιςτρζφει ταξινομθμζνουσ 5 αρικμοφσ  

g) ζλεγχοσ αν ζνασ χαρακτιρασ είναι φωνιεν ι ςφμφωνο 

 



Θέμα 3ο 

Να δοκεί πρόγραμμα το οποίο διαβάηει για 100 ακλθτζσ τισ επιδόςεισ του ςτο 10-κλο 

κακϊσ και τα ονόματα τουσ. Οι επιδόςεισ των ακλθτϊν να αποκθκεφονται ςε διςδιάςτατο 

πίνακα ωσ εξισ (1θ ςτιλθ – επίδοςθ ςτο ςτίβο, 2θ ςτιλθ επίδοςθ ςε ςτίβο με εμπόδια, 3θ 

ςτιλθ – ςκυταλοδρομία, 4θ ςτιλθ – 400μ ςτίβο, 5θ ςτιλθ – ςκοποβολι, 6θ ςτιλθ – 

τοξοβολία, 7θ ςτιλθ – 100μ κολφμβθςθ ελεφκερο, 8θ ςτιλθ – 400μ κολφμβθςθ, 9θ ςτιλθ 

5χλμ ποδθλαςία και θ τελευταία ςτιλθ – ςφαιροβολία).  

Α) Να υπολογίηει και να εμφανίηει το όνομα του ακλθτι με τθν καλφτερθ επίδοςθ ςτο 

ςτίβο. 

Β) Να εμφανίηει τα ονόματα των ακλθτϊν με χρόνο πάνω από 5 λεπτά τθσ ϊρασ ςτθ 

ποδθλαςία. 

Γ) Να εμφανίηει τα ονόματα των ακλθτϊν που ζχουν περιςςότερουσ από 10 βακμοφσ 

ςυνολικά ςτα ακλιματα  τοξοβολία, ςφαιροβολία, 400μ κολφμβθςθ ελεφκερο και 

ποδθλαςία 

Δ) Να εμφανίηει πόςοι ακλθτζσ είχαν ΜΟ χρόνου λιγότερο από 5 λεπτά τθσ ϊρασ ςτα 

ακλιματα  ςτίβο, ςτίβο με εμπόδια, ςκυταλοδρομία, 400μ κολφμβθςθ 

Θέμα 4ο  

Να δοκεί πρόγραμμα το οποίο  

Α. Διαβάηει 14 βακμοφσ για 10 μακθτζσ με τθ χριςθ κατάλλθλου υποπρογράμματοσ 

Β. Υπολογίηει με τθ χριςθ ςυνάρτθςθσ το μζςο όρο του κάκε μακθτι 

Γ. Να εμφανίηει το μ.ο. του κάκε μακθτι με τθ χριςθ κατάλλθλου υποπρογράμματοσ 

Δ. Με τθ χριςθ υποπρογράμματοσ να υπολογίηει το ελάχιςτο βακμό για κάκε μάκθμα και 

να εμφανίηει ςτο κυρίωσ πρόγραμμα  το όνομα του μακθτι που αντιςτοιχεί ο βακμόσ 

αυτόσ. 

Ε. Με τθ χριςθ υποπρογράμματοσ να εμφανίηει το μεγαλφτερο βακμό κάκε μακθτι, όπου 

ο υπολογιςμόσ να γίνεται με τθ χριςθ ςυνάρτθςθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!!!!!!!! 



 


