
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

(ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΠΤΑ (7)  

ΘΕΜΑ 1ο  

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις, 1-5, και 

δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασµένη.  

1. Τα προβλήµατα, µε κριτήριο το είδος της επίλυσης που επιζητούν, διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες: επιλύσιµα , ανοικτά και άλυτα.  

2. Μια υπολογιστική διαδικασία που δεν τελειώνει µετά από συγκεκριµένο αριθµό 

βηµάτων αποτελεί αλγόριθµο.  

3. Η εγγραφή είναι δοµή δεδοµένων η οποία αποτελείται από πεδία που αποθηκεύουν 

χαρακτηριστικά.  

4. Η αντικειµενοστραφής σχεδίαση εκλαµβάνει τις «ενέργειες» ως πρωτεύοντα δοµικά 

στοιχεία ενός προγράµµατος.  

5. Σε µία συνάρτηση δεν επιτρέπεται η χρήση της εντολής ∆ΙΑΒΑΣΕ.  

Μονάδες 10  

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1,2,3,4 της Στήλης Α και δίπλα ένα από τα 

γράµµατα α,β,γ,δ,ε,στ της Στήλης Β που αντιστοιχεί στον σωστό ορισµό.  

Στήλη Α  Στήλη Β  

1. Προσθήκη νέων κόµβων σε µία υπάρχουσα δοµή.  

2. Οι κόµβοι µιας δοµής διατάσσονται κατά 

αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.  

3. Πρόσβαση σε ένα κόµβο µε σκοπό να εξετασθεί ή 

να τροποποιηθεί το περιεχόµενό του.  

4. Όλοι οι κόµβοι ή µερικοί από τους κόµβους µιας 

δοµής αντιγράφονται σε µία άλλη δοµή.  

α. Προσπέλαση  

β. Αντιγραφή  

γ. ∆ιαγραφή  

δ. Αναζήτηση  

ε. Εισαγωγή  

στ. Ταξινόµηση  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆ύο (2) στοιχεία της Στήλης Β δεν χρησιµοποιούνται.  

Μονάδες 8  



Γ. Να περιγράψετε την υλοποίηση στοίβας µε τη βοήθεια µονοδιάστατου πίνακα.  

Μονάδες 6  

∆. Να γράψετε τις παρακάτω µαθηµατικές εκφράσεις σε «ΓΛΩΣΣΑ».  

             Μονάδες 4 

 

Ε. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου:  

Κ �1  

ΓΙΑ i ΑΠΟ –1 ΜΕΧΡΙ –5 ΜΕ_ΒΗΜΑ –2  

Κ �Κ * i  

ΓΡΑΨΕ Κ  

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

Να µετατρέψετε το τµήµα αυτού του αλγορίθµου σε ισοδύναµο:  

α. µε χρήση της αλγοριθµικής δοµής ΟΣΟ  

Μονάδες 3  

β. µε χρήση της αλγοριθµικής δοµής ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ  

Μονάδες 3  

ΣΤ. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου:  

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

ΓΡΑΨΕ ‘∆ΩΣΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ’  

∆ΙΑΒΑΣΕ ........  

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ ....... 0  

ΓΙΑ i ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ ........ ΜΕ_ΒΗΜΑ ........  

Α � i ^ ........  

ΓΡΑΨΕ ........  

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω αλγόριθµο κατάλληλα συµπληρωµένο, έτσι ώστε 



 να υπολογίζει και να εµφανίζει τα τετράγωνα των πολλαπλασίων του 5 από το 0 µέχρι τον  

αριθµό Χ που διαβάστηκε.  

Μονάδες 6  

ΘΕΜΑ 2ο  

Α. ∆ίνεται το παρακάτω πρόγραµµα σε «ΓΛΩΣΣΑ»  

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ-ΠΡΩΤΟΣ  

2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  

3. ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, i  

4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΜΗΝΥΜΑ  

5. ΑΡΧΗ  

6. ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

7. ∆ΙΑΒΑΣΕ Χ  

8. ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ>0  

9. C�0  

10. ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Χ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  

11. AN (Χ MOD i) = 0 TOTE  

12. C�C + 1  

13. ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  

14. ΤΕΛΟΣ_ΓΙΑ  

15. ΑΝ C=2 TOTE  

16. MHNYMA� ‘EINAI ΠΡΩΤΟΣ’  

17. ΑΛΛΙΩΣ  

18. ΜΗΝΥΜΑ � ‘∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΣ’  

19. ΤΕΛΟΣ  

20. ΓΡΑΨΕ ΜΗΝΥΜΑ  

21. ΤΕΛΟΣ_ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ  

 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε γραµµής του προγράµµατος, στην οποία 

 εντοπίζετε συντακτικό λάθος και να περιγράψετε το λάθος αυτό.  

Μονάδες 12  

Β. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα αληθείας.  

Α  Β  (ΟΧΙ Α) ΚΑΙ (ΟΧΙ Β) ((ΟΧΙ Α) ΚΑΙ Β) Ή (Α ΚΑΙ (ΟΧΙ Β))  

Ψευδής  Ψευδής   

Ψευδής  Αληθής   

Αληθής  Ψευδής   

Αληθής  Αληθής   

 

Μονάδες 8 



ΘΕΜΑ 3ο  

Μία εταιρεία αποφάσισε να δώσει βοηθητικό επίδοµα στους υπαλλήλους της για τον 

µήνα Ιούλιο. Το επίδοµα διαφοροποιείται, ανάλογα µε το φύλο του/της υπαλλήλου και 

τον αριθµό των παιδιών του/της, µε βάση τους παρακάτω πίνακες:  

ΑΝ∆ΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΙ∆ΙΩΝ  

ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΣΕ 

€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΙ∆ΙΩΝ  

ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΣΕ 

€ 

1  20  1  30  

2  50  2  80  

>=3  120  >=3  160  

 

Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος  

α. διαβάζει το φύλο («Α» ή «Γ») το οποίο ελέγχεται ως προς την ορθότητα της 

εισαγωγής του. Επίσης διαβάζει τον µισθό και τον αριθµό των παιδιών του 

υπαλλήλου.  

Μονάδες 3  

β. υπολογίζει και εµφανίζει το επίδοµα και το συνολικό ποσό που θα εισπράξει ο 

υπάλληλος τον µήνα Ιούλιο.  

Μονάδες 7  

γ. δέχεται απάντηση «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» για τη συνέχεια ή τον τερµατισµό της επανάληψης 

µετά την εµφάνιση σχετικού µηνύµατος.  

Μονάδες 4  

δ. υπολογίζει και εµφανίζει το συνολικό ποσό επιδόµατος που πρέπει να καταβάλει η 

Εταιρεία στους υπαλλήλους της.  

Μονάδες 6  

ΘΕΜΑ 4ο  

Στο άθληµα των 110 µέτρων µετ’ εµποδίων, στους δύο ηµιτελικούς αγώνες συµµετέχουν 

δέκα έξι (16) αθλητές (8 σε κάθε ηµιτελικό). Σύµφωνα µε τον κανονισµό στον τελικό 

προκρίνεται ο πρώτος αθλητής κάθε ηµιτελικού. Η οκτάδα του τελικού συµπληρώνεται 

µε τους αθλητές που έχουν τους έξι (6) καλύτερους χρόνους απ’ όλους τους υπόλοιπους 

συµµετέχοντες. Να θεωρήσετε ότι δεν υπάρχουν αθλητές µε ίδιους χρόνους.  

1. Να γράψετε πρόγραµµα στη «ΓΛΩΣΣΑ» το οποίο  

α. περιλαµβάνει το τµήµα δηλώσεων.  

Μονάδες 2  



β. καλεί τη διαδικασία ΕΙΣΟ∆ΟΣ για κάθε ηµιτελικό ξεχωριστά. Η διαδικασία διαβάζει 

το όνοµα του αθλητή και τoν χρόνο του (µε ακρίβεια δεκάτου του 

δευτερολέπτου).  

Μονάδες 2  

γ. καλεί τη διαδικασία ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ για κάθε ηµιτελικό ξεχωριστά. Η 

διαδικασία ταξινοµεί τους αθλητές ως προς τον χρόνο τους µε αύξουσα 

σειρά.  

Μονάδες 2  

δ. δηµιουργεί τον πίνακα ΟΝ µε τα ονόµατα και τον πίνακα ΧΡ µε τους 

αντίστοιχους χρόνους των αθλητών που προκρίθηκαν στον τελικό.  

Μονάδες 6  

ε. εµφανίζει τα ονόµατα και τους χρόνους των αθλητών που θα λάβουν µέρος στον 

τελικό.  

Μονάδες 2  

2. Να γράψετε  

α. τη διαδικασία ΕΙΣΟ∆ΟΣ.  

 

Μονάδες 2  

β. τη διαδικασία ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ.  

Μονάδες 4 


