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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. Το κύριο μέρος ενός προγράμματος περιλαμβάνει όλες τις εκτελέσιμες εντολές. 

2. ‘ΤΡΕΧΩ’ < ‘ΤΡΕΧΑΛΑ’ = ΑΛΗΘΗΣ 

3. Μια Συνάρτηση έχει υποχρεωτικά τουλάχιστον μια παράμετρο. 

4. Η Σειριακή Αναζήτηση εφαρμόζεται όταν ο πίνακας είναι αταξινόμητος και μικρού μεγέθους. 

5. Ο πίνακας Α[13, 13, 13] είναι τριγωνικός. 

ΜΟΝΑΔΕΣ | 5 

Α2. Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο: 

1. Αν ο πίνακας Α[150] είναι ταξινομημένος, το μικρότερο στοιχείο του είναι το Α[1]. 

2. Ο λογικός τελεστής Ή έχει τη μεγαλύτερη ιεραρχία από όλους τους λογικούς τελεστές. 

3. Αν οι Φ μαθητές από τους 430 μαθητές ενός σχολείου είναι αγόρια, τότε το ποσοστό (%) των 

αγοριών υπολογίζεται με την εντολή ΠΟΣ  100*430/Φ, όπου ΠΟΣ μεταβλητή πραγματικού 

τύπου. 

4. Όταν η είσοδος των δεδομένων τερματίζεται από μια ειδική τιμή, η τιμή αυτή αποκαλείται 

τερματική. 

5. Μια Διαδικασία υπολογίζει και επιστρέφει ένα μόνο αποτέλεσμα. 

ΜΟΝΑΔΕΣ | 5 

Α3. Ξαναγράψτε το παρακάτω σύνολο εντολών: 
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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. Επιλέξτε τον τύπο του υπό-προγράμματος (Σ – Συνάρτηση, Δ – Διαδικασία) σε καθεμιά από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Εισαγωγή των ονοματεπωνύμων των είκοσι πέντε (25) μαθητών μια τάξης. 

2. Εύρεση του μέγιστου κοινού διαιρέτη δύο ακέραιων αριθμών. 

3. Υπολογισμός της περιμέτρου ενός ορθογωνίου με διαστάσεις Χ και Υ. 

4. Εμφάνιση του περιεχομένου ενός δισδιάστατου πίνακα. 

5. Εύρεση του ελάχιστου κοινού πολλαπλασίου δύο ακέραιων αριθμών. 

ΜΟΝΑΔΕΣ | 5 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Τι θα εμφανίσει στην οθόνη το παρακάτω πρόγραμμα: 
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ΜΟΝΑΔΕΣ | 10 

Β2. Θεωρήστε τον αλφαριθμητικό πίνακα ΧΡΩΜ[10] ο οποίος περιέχει τα διαφορετικά χρώματα δέκα 

(10) σφαιριδίων που βρίσκονται μέσα σε ένα σακί. Αν τραβήξουμε δύο (2) σφαιρίδια μέσα από το 

σακί, γράψτε Διαδικασία σε ΓΛΩΣΣΑ που εμφανίζει όλους τους δυνατούς  χρωματικούς συνδυασμούς. 

ΜΟΝΑΔΕΣ | 8 
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Β3. Κατασκευάστε το Διάγραμμα Ροής για τον παρακάτω αλγόριθμο: 

 

ΜΟΝΑΔΕΣ | 6 

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 

Ο δημοσιογράφος που κάνει πολιτικό ρεπορτάζ σ΄ ένα περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας, διεξάγει μια 

πρωτότυπη έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, παίρνει συνέντευξη από δέκα πέντε (15) γνωστά πολιτικά 

στελέχη διαφόρων κομμάτων και στο τέλος ζητάει από κάθε στέλεχος να βαθμολογήσει οκτώ (8) άλλα 

στελέχη (εκτός βέβαια του εαυτού του) στην ακέραια κλίμακα 1-100. 
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1. Γράψτε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 

α. Έχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών      ΜΟΝΑΔΕΣ | 1 

β. Διαβάζει τα ονοματεπώνυμα των πολιτικών στελεχών και τα καταχωρεί σε κατάλληλο 

μονοδιάστατο πίνακα, διασφαλίζοντας ότι οι τιμές εισόδου είναι διάφορες από το κενό 

διάστημα.         ΜΟΝΑΔΕΣ | 2 

γ. Καλώντας κατάλληλο υπό-πρόγραμμα, διαβάζει τους βαθμούς που έδωσε κάθε 

στέλεχος στα άλλα στελέχη και καταχωρεί τα δεδομένα αυτά σε κατάλληλο δισδιάστατο 

πίνακα.         ΜΟΝΑΔΕΣ | 3 

δ. Υπολογίζει τη συνολική βαθμολογία (ως μέσο όρο) που συγκέντρωσε κάθε στέλεχος και 

καταχωρεί τα αποτελέσματα αυτά σε μονοδιάστατο πίνακα.   ΜΟΝΑΔΕΣ | 4 

ε. Υπολογίζει και εμφανίζει το πλήθος των στελεχών που συγκέντρωσαν συνολική 

βαθμολογία μεγαλύτερη από 850.      ΜΟΝΑΔΕΣ | 5 

στ. Εμφανίζει τα ονοματεπώνυμα των στελεχών που συγκέντρωσαν τις πέντε μεγαλύτερες 

συνολικές βαθμολογίες.       ΜΟΝΑΔΕΣ | 5 

2. Γράψτε το υπό-πρόγραμμα του ερωτήματος 1-γ. 

Παρατηρήσεις: 

1. Όλοι οι μέσοι όροι βαθμολογίας είναι διαφορετικοί μεταξύ τους. 

2. Δεν μπορεί ένα στέλεχος να βαθμολογήσει κάποιο άλλο περισσότερες από μία φορές. 

3. Τα στελέχη που δεν επιλέγονται προς βαθμολόγηση, βαθμολογούνται με μηδέν (0). 

4. Το υπό-πρόγραμμα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι τιμές εισόδου είναι μεγαλύτερες από μηδέν (0) 

και μικρότερες ή ίσες με το εκατό (100). 

5. Το υπό-πρόγραμμα πρέπει να διασφαλίζει ότι σε κάθε γραμμή του πίνακα υπάρχουν (στο τέλος 

του διαβάσματος) οκτώ (8) μη μηδενικά και επτά (7) μηδενικά στοιχεία. 

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 
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 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 

 


