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ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΩΡΕ) 
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

(Α.Ε.Π.Π – Γϋ ΛΤΚΕΙΟΤ) 
 

ΤΛΗ: ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ – ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ, ΕΠΙΛΟΓΗ, ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 

ΜΟΝΟΔΙΑΣΑΣΟΙ ΠΙΝΑΚΕ (ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΕ) 
 

Θέμα 1ο 
 

Α. Να ςθμειϊςετε με ωστό ι Λάθος, αναλόγωσ με τθν εγκυρότθτα κάκε πρόταςθσ 

από τισ παρακάτω: 

1. Σα ςτοιχεία ενόσ πίνακα μπορεί να είναι διαφορετικοφ τφπου. 

2. Η ταξινόμθςθ φυςαλίδασ είναι ο πιο απλόσ και ταυτόχρονα ο πιο γριγοροσ 

αλγόρικμοσ ταξινόμθςθσ. 

3. Ο πίνακασ είναι μια ςτατικι δομι δεδομζνων. 

4. Ζνασ πίνακασ ζχει ςτακερό αρικμό κόμβων. 

5. Αν Π είναι μονοδιάςτατοσ πίνακασ 5 κζςεων, θ εντολι Γράψε Π εμφανίηει τισ 

τιμζσ των ςτοιχείων του. 

Β. Να αναφζρετε τα κριτιρια που πρζπει να ικανοποιεί ζνασ αλγόρικμοσ και να 

εξθγιςετε τθ ςθμαςία ενόσ από αυτά (όποιο κζλετε). 

Γ. Γράψτε τθ ςφνταξθ και τθ λειτουργία τθσ εντολισ Αν… τοτε … αλλιωσ_αν … αλλιωσ 

… τζλοσ_αν. Γράψτε και ζνα παράδειγμα χριςθσ τθσ εντολισ αυτισ. 
 

Θέμα 2ο 
 

Α. Σι εμφανίηει το ακόλουκο τμιμα αλγορίκμου, αν ο Σ είναι πίνακασ Ν ςτοιχείων; 

Επιλζξτε μία από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ ςωςτι. 
 

 

1. Σο άκροιςμα των τετραγϊνων των ςτοιχείων του πίνακα 

2. Σο γινόμενο των τετραγϊνων των ςτοιχείων του πίνακα 

3. Σο μζςο όρο του ακροίςματοσ των τετραγϊνων των ςτοιχείων του πίνακα 

4. Σο άκροιςμα των τετραγϊνων των Ν-1 τελευταίων ςτοιχείων του πίνακα 

Β. Να γίνει το διάγραμμα ροισ του παρακάτω τμιματοσ αλγορίκμου: 
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Γ. Να γράψετε τον αλγόρικμο τθσ φυςαλίδασ για ζναν μονοδιάςτατο πίνακα Σ με Ν 

ςτοιχεία, ϊςτε ο αλγόρικμοσ να τερματίηει εφόςον τα ςτοιχεία του πίνακα ζχουν 

ταξινομθκεί ςε κάποιο ενδιάμεςο βιμα (ζξυπνθ φυςαλίδα). 

Θέμα 3ο 
 

Για τθ διεκδίκθςθ μιασ κζςθσ υποτροφίασ, εξετάςτθκαν και βακμολογικθκαν 

πενιντα (50) υποψιφιοι ςε τρία (3) μακιματα. Ο υπολογιςμόσ του τελικοφ βακμοφ 

κάκε υποψθφίου γίνεται ωσ εξισ: 

Αν ο βακμόσ του ςε κάποιο από τα τρία (3) μακιματα είναι μικρότεροσ του ζξι (6), 

τότε ο τελικόσ του βακμόσ είναι μθδζν (0). Διαφορετικά, ο βακμόσ του 1ου 

μακιματοσ ςυμμετζχει ςτον υπολογιςμό του τελικοφ βακμοφ με ςυντελεςτι 20%, ο 

βακμόσ του 2ου μακιματοσ με ςυντελεςτι 35% και ο βακμόσ του τρίτου μακιματοσ 

με ςυντελεςτι 45%. 

Να γράψετε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ςε ΓΛΩΑ, το οποίο: 
 

Α. Να διαβάηει τα ονόματα των πενιντα (50) υποψθφίων. 
 

Β. Να διαβάηει για κάκε υποψιφιο τουσ βακμοφσ του ςε κακζνα από τα τρία (3) 

μακιματα, ελζγχοντασ ότι ο βακμόσ κάκε μακιματοσ είναι από μθδζν (0) εωσ δζκα 

(10). 

Γ. Να υπολογίηει τον τελικό βακμό κάκε υποψθφίου. 
 

Δ. Να ταξινομεί τα ονόματα και τουσ τελικοφσ βακμοφσ των υποψθφίων ςε 

φκίνουςα ςειρά ωσ προσ τον τελικό βακμό. 

Ε. Να εμφανίηει για όςουσ υποψθφίουσ ζχουν τελικό βακμό μεγαλφτερο του 

μθδενόσ (0) το όνομα και τον τελικό βακμό τουσ. 

τ. Να εμφανίηει το ποςοςτό των υποψθφίων που ζχουν τελικό βακμό μθδζν (0). 
 

Θέμα 4ο 
 

ε ζνα Εςπερινό Γυμνάςιο φοιτοφν ογδόντα (80) μακθτζσ. Να γραφεί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ςε ΓΛΩΑ, το οποίο: 
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Α. Να διαβάηει για κάκε μακθτι το ονοματεπϊνυμό του, τθν τάξθ του και τον τελικό 

βακμό του και να τα καταχωρίηει ςε μονοδιάςτατουσ πίνακεσ, ελζγχοντασ τθν 

ορκότθτα ειςαγωγισ των δεδομζνων, ςφμφωνα με τα παρακάτω: 

 Οι τάξεισ είναι «Α» ι «Β» ι «Γ» 

 Ο τελικόσ βακμόσ είναι από 1 μζχρι και 20 

Β. Να εμφανίηει τα ονόματα των μακθτϊν τθσ Βϋ τάξθσ που ζχουν τελικό βακμό 

μεγαλφτερο ι ίςο του 18,5. 

Γ. Να υπολογίηει και να εμφανίηει το πλικοσ των μακθτϊν κάκε τάξθσ. 
 

Δ. Να υπολογίηει και να εμφανίηει το μζςο όρο των τελικϊν βακμϊν των μακθτϊν 

τθσ Γϋ τάξθσ. 

Ε. Να εμφανίηει ταξινομθμζνα κατά αλφαβθτικι ςειρά τα ονοματεπϊνυμα και τουσ 

αντίςτοιχουσ τελικοφσ βακμοφσ των μακθτϊν τθσ Αϋ τάξθσ. 

 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ. 


