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Ανάπτυξη Εφαρμογών σε 

Προγραμματιστικό Περιβάλλον 

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ                                                                                                           
 

ΘΕΜΑ Α 

 

Α1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ); 

1. Ένας αλγόριθμος που δεν τερματίζεται ποτέ αποτελεί μια υπολογιστική διαδικασία. 

2. Η ακολουθιακή δομή χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων όπου δεν 

είναι δεδομένη η σειρά εκτέλεσης των εντολών. 

3. Το πρόγραμμα δεν είναι απλώς η υλοποίηση του αλγορίθμου, αλλά βασικό στοιχείο του είναι 

τα δεδομένα και οι δομές δεδομένων επί των οποίων ενεργεί. 

4. Συνέπεια μιας ταξινομημένης δομής δεδομένων είναι η μεγαλύτερη ευκολία αναζήτησης μιας 

συγκεκριμένης τιμής μέσα στη δομή αυτή. 

5. Ο μετρητής μιας Για … από … μέχρι μπορεί να είναι μεταβλητή οποιουδήποτε τύπου. 

ΜΟΝΑΔΕΣ | 5 

Α2. Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για έναν δισδιάστατο πίνακα; Γράψτε τα γράμματα (α-η) μόνο 

των σωστών προτάσεων: 

α. Ο τύπος του δεν συμπίπτει κατ’ ανάγκη με τον τύπο των δεικτών του. 

β. Μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας μονοδιάστατος πίνακας που τα στοιχεία του είναι άλλοι 

μονοδιάστατοι πίνακες. 

γ. Έχει τουλάχιστον μια γραμμή και τουλάχιστον μια στήλη. 

δ. Περιέχει τουλάχιστον τέσσερις (4) τιμές. 

ε. Καταλαμβάνει στη μνήμη περισσότερο χώρο από έναν μονοδιάστατο πίνακα με το ίδιο πλήθος 

στοιχείων. 

στ. Το πλήθος των στοιχείων του ισούται με το γινόμενο του πλήθους των γραμμών του με το 

πλήθος των στηλών του. 

ζ. Έχει αρχικά μηδενικό περιεχόμενο. 

η. Δεν μπορεί να έχει τιμές ίδιου τύπου δεδομένων. 

ΜΟΝΑΔΕΣ | 5 

Α3. Ξαναγράψτε το παρακάτω σύνολο εντολών: 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

«ΚΥΡΙΤΣΗΣ» 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 

Θέματα Γ΄ Γενικού Λυκείου                                                           Νοέμβριος 2019 

 Σ ε λ ί δ α  | 2  
 

 

με ισοδύναμο τρόπο χρησιμοποιώντας μόνο μία εντολή Για … από … μέχρι και καμία δομή επιλογής. 

ΜΟΝΑΔΕΣ | 10 

Α4. Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν στις παρακάτω προτάσεις: 

1. Αν μια μεταβλητή είναι τύπου ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ, μπορεί να εκχωρηθεί σε αυτή μια σταθερά ίδιου 

τύπου ή το περιεχόμενο μιας άλλης ……………………………. μεταβλητής. 

2. Ο ……………………………. τύπος δεδομένων περιλαμβάνει τις τιμές ΑΛΗΘΗΣ και ΨΕΥΔΗΣ. 

3. Ο ……………………………. τελεστής div έχει μεγαλύτερη ιεραρχία από τον τελεστή + . 

4. (Χ > 100) Ή (Χ < 100) Ή (Χ = 100) = ……………………………. 

5. Το παρακάτω σύνολο εντολών 

 

παραβιάζει το κριτήριο της ……………………………. 

ΜΟΝΑΔΕΣ | 5 
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Α5. Αντιστοιχίστε τις λογικές εκφράσεις της Στήλης Α με το αποτέλεσμά τους στη Στήλη Β. Σημειώνεται 

ότι κάποια/ες από τις εκφράσεις της Στήλης Α μπορεί να αντιστοιχούν στο ίδιο αποτέλεσμα στη Στήλη 

Β. 

Στήλη Α Στήλη Β 

1. ΟΧΙ (Χ ΚΑΙ ΨΕΥΔΗΣ) Α. ΑΛΗΘΗΣ 

2. ΟΧΙ (Χ  Ή ΑΛΗΘΗΣ) Β. Χ 

3. ΟΧΙ (Χ ΚΑΙ ΑΛΗΘΗΣ) Γ. ΟΧΙ Χ 

4. ΟΧΙ (Χ  Ή  ΨΕΥΔΗΣ) Δ. ΨΕΥΔΗΣ 

5. ΟΧΙ (ΟΧΙ (ΟΧΙ (ΟΧΙ Χ))) 

 

ΜΟΝΑΔΕΣ | 5 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Τι εμφανίζει το παρακάτω σύνολο εντολών στη μονάδα εξόδου; 
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ΜΟΝΑΔΕΣ | 10 

Β2. Θεωρήστε έναν πίνακα Α[120] που περιέχει αριθμητικές τιμές. Γράψτε τμήμα εντολών σε ΓΛΩΣΣΑ, 

το οποίο γεμίζει τα στοιχεία αριθμητικού πίνακα Β[40], ίδιου τύπου με τον Α, σύμφωνα με τον 

ακόλουθο κανόνα: 

Β[1] = ( Α[1] + Α[2] + Α[3] )/3 

Β[2] = ( Α[4] + Α[5] + Α[6] )/3 

… 

Β[κ] = ( Α[118] + Α[119] + Α[120] )/3 

ΜΟΝΑΔΕΣ | 8 

Β3. Κατασκευάστε το Διάγραμμα Ροής για τον παρακάτω αλγόριθμο: 

 

ΜΟΝΑΔΕΣ | 6 
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Β4. Γράψτε τις εντολές που απαιτούνται προκειμένου να διαβάσετε χίλιες διακόσιες πενήντα (1.250) 

πραγματικές τιμές και να τις καταχωρίσετε στον πραγματικό πίνακα Α[125,10] διασφαλίζοντας ότι: 

1. Όλες οι τιμές εισόδου είναι μεγαλύτερες από 18 

2. Τουλάχιστον οι μισές από αυτές δεν έχουν δεκαδικό μέρος 

3. Το άθροισμά τους δεν υπερβαίνει το 5.000 

ΜΟΝΑΔΕΣ | 6 

ΘΕΜΑ Γ 

Ως γνωστόν, οι έδρες του ελληνικού κοινοβουλίου είναι τριακόσιες (300). Στις τελευταίες εκλογές 

μπήκαν στη βουλή έξι (6) κόμματα. Γράψτε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 

α. Έχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών       ΜΟΝΑΔΕΣ | 1 

β. Διαβάζει τα ονόματα των παραπάνω κομμάτων, τα ονόματα και τα επώνυμα των προέδρων τους, 

και καταχωρεί τα δεδομένα αυτά σε κατάλληλους μονοδιάστατους πίνακες.  ΜΟΝΑΔΕΣ | 1 

γ. Διαβάζει το σύνολο των ψήφων που συγκέντρωσε καθένα από τα κόμματα αυτά και το σύνολο 

των εδρών που κατέκτησε στο ελληνικό κοινοβούλιο, καταχωρώντας τα δεδομένα αυτά σε 

δισδιάστατο πίνακα με δύο (2) στήλες (στην 1η στήλη αποθηκεύεται το σύνολο των ψήφων και 

στη 2η το σύνολο των εδρών).        ΜΟΝΑΔΕΣ | 1 

δ. Διαβάζει το συνολικό πλήθος των έγκυρων ψηφοδελτίων στις τελευταίες εκλογές.   

ΜΟΝΑΔΕΣ | 1 

ε. Διαβάζει το όνομα και το επώνυμο ενός πολιτικού, ελέγχει αν ο πολιτικός αυτός είναι πρόεδρος 

κάποιου από τα έξι (6) κόμματα, και       ΜΟΝΑΔΕΣ | 2 

στ. αν η απάντηση στο ερώτημα (ε) είναι καταφατική, εμφανίζει: 

 το όνομα του κόμματος στο οποίο προεδρεύει 

 το ποσοστό (%) επί των έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσε το κόμμα αυτό 

 το σύνολο των εδρών που κέρδισε 

, αλλιώς κατάλληλο ενημερωτικό μήνυμα.      ΜΟΝΑΔΕΣ | 3 

ζ. Εμφανίζει το όνομα του κόμματος που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, ελέγχει αν 

το κόμμα αυτό επιτυγχάνει ή όχι το σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης και ενημερώνει το 

χρήστη με κατάλληλα διαμορφωμένο μήνυμα.      ΜΟΝΑΔΕΣ | 3 

η. Υπολογίζει και εμφανίζει το ποσοστό (%) των κομμάτων που πήραν περισσότερες από 200.000 

ψήφους.          ΜΟΝΑΔΕΣ | 3 

θ. Εμφανίζει τα ονόματα των κομμάτων που πήραν τουλάχιστον πέντε (5) έδρες.  ΜΟΝΑΔΕΣ | 3 

ι. Υπολογίζει και εμφανίζει το συνολικό πλήθος έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν και τα 

έξι (6) κόμματα που μπήκαν στη βουλή.      ΜΟΝΑΔΕΣ | 2 

Παρατηρήσεις: 

1. Το πρόγραμμα πρέπει να διασφαλίζει την εγκυρότητα των εισερχόμενων δεδομένων. 
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2. Ένα κόμμα μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση μόνο αν κερδίσει τουλάχιστον εκατό 

πενήντα μία (151) έδρες.  

ΘΕΜΑ Δ 

Σε ένα χωριό κατοικούν πεντακόσια (500) άτομα. Γράψτε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 

α. Έχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών.       ΜΟΝΑΔΕΣ | 1  

β. Δέχεται ως είσοδο: 

 Τα ονοματεπώνυμα των κατοίκων 

 Το φύλο τους (“άνδρας” ή “γυναίκα”) 

 Την ημερομηνία γέννησής τους (μέρα, μήνας, χρόνος) 

καταχωρώντας τα δεδομένα αυτά σε κατάλληλους πίνακες.     ΜΟΝΑΔΕΣ | 2 

γ. Εμφανίζει: 

 Τα ονοματεπώνυμα και τις ημερομηνίες γέννησης των ανδρών, με σειρά από το νεότερο 

στο γηραιότερο (αν κάποιοι έχουν ακριβώς την ίδια ημερομηνία γέννησης, η σειρά 

εμφάνισης είναι αλφαβητική).       ΜΟΝΑΔΕΣ | 3 

 Τα ονοματεπώνυμα των γυναικών που έχουν γεννηθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο 

κάποιου μήνα του Χειμώνα (αν δεν υπάρχουν τέτοιες, να εμφανίζεται κατάλληλο 

ενημερωτικό μήνυμα).        ΜΟΝΑΔΕΣ | 3 

 Το ποσοστό (%) των ανδρών (επί του συνόλου των ανδρών) που έχουν γεννηθεί 

καλοκαίρι.         ΜΟΝΑΔΕΣ | 3 

 Το μέσο έτος γέννησης των κατοίκων που γεννήθηκαν την τελευταία μέρα του χρόνου. 

ΜΟΝΑΔΕΣ | 3 

 Τα διαφορετικά έτη γέννησης που καταγράφηκαν στην έρευνα, με σειρά από το 

συχνότερα προς το σπανιότερα εμφανιζόμενο.     ΜΟΝΑΔΕΣ | 5 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 


