
Παρατηρήσεις στα θέματα των Πανελλήνιων Εξετάσεων της Γ΄ Ημερησίου Λυκείου στο μάθημα 
«Ανάπτυξη  Εφαρμογών  σε  Προγραμματιστικό  Περιβάλλον»  Τεχνολογικής  Κατεύθυνσης 
(Κύκλου Πληροφορικής και Υπηρεσιών) της 01/06/2012  

 
Θέμα Α 
Α1, 3: Σωστό ή Λάθος; ο μέσος μαθητής θα αρκεστεί στη συνταγή του βιβλίου και θα απαντήσει 
Σωστό. Ο μαθητής με έντονο κριτικό πνεύμα θα αναρωτηθεί «αυξάνει σε σχέση με τι; με τη χρήση 
απλών μεταβλητών; σε σχέση με τη χρήση δυναμικών δομών;». Βάσει της διατύπωσης, τόσο το 
Σωστό, όσο και το Λάθος είναι ορθές απαντήσεις.  

Α3, β: Αντί της διατύπωσης «Να συμπληρώσετε το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου...» ορθότερη θα 
ήταν  η  διατύπωση  «Να  συμπληρώσετε  με  μία  έκφραση  κάθε  κενό  του  παρακάτω  τμήματος 
αλγορίθμου...». Η τρέχουσα διατύπωση δεν αποκλείει την πιθανότητα να πάει ένας μαθητής και 
να συμπληρώσει ένα «με_βήμα...»  στο τέλος της πρώτης γραμμής. 

 
Θέμα Β 
Β1.  Θα  είναι  εξαιρετικά  δύσκολη  η  διόρθωσή  του.  Για  κάθε  απάντηση  που  βασίζεται  σε 
υπολογισμούς,  είναι  απαράβατος  κανόνας  να  ζητείται  ως  αιτιολόγησή  της  η  επίδειξη  των 
βημάτων  υπολογισμού.  Εδώ  έπρεπε  να  ζητείται  ρητά  η  κατασκευή  πίνακα  τιμών,  ώστε  ο 
διορθωτής  να  γνωρίζει  πού  ενδεχομένως  σκάλωσε  ένας  εξεταζόμενος,  ή  από  ποιο  σημείο  και 
μετά  μεταφέρεται  ένα  λάθος  του,  χωρίς  τα  επόμενα  βήματά  του  να  είναι  λανθασμένα  ως 
μέθοδος.  Επίσης,  αυτό  θα  απέκλειε  περισσότερο  την  πιθανότητα  αντιγραφής  της  (απλά 
αριθμητικής) απάντησης μεταξύ των διαγωνιζόμενων. 

 
Θέμα Γ 
Η  διατύπωση  του  προβλήματος  είναι  προβληματική,  καθώς  περιλαμβάνονται  όροι  και  έννοιες 
που  είναι  ξένες  στο  μέσο  τελειόφοιτο  μαθητή  Γενικού  Λυκείου.  Αντί  της  φράσης  «για  την 
επιδότηση  επενδυτικών  έργων»  είναι  προτιμότερη  η  διατύπωση  «για  να  επιδοτεί  επενδυτικά 
έργα  τρίτων».  Πού  φαίνεται  αν  ο  οργανισμός  επιδοτεί  ή  επιδοτείται;  Τι  σχετικές  παραστάσεις 
έχουν  τα  παιδιά  των  18  ετών;  Τι  θα  αφαιρεί  από  το  τρέχον  υπόλοιπό  του  προγράμματος 
επενδύσεων του ο οργανισμός για κάθε εγκεκριμένο και υπαγόμενο σε επιδότηση έργο; όλο το 
προϋπολογιζόμενο ποσό του έργου; το μη επιδοτούμενο τμήμα του; το επιδοτούμενο τμήμα του; 
Ένας διαγωνιζόμενος που θεωρεί ότι ο οργανισμός είναι που επιδοτείται για δικά του έργα, και 
όχι ότι ο οργανισμός επιδοτεί έργα τρίτων,  χωρίς να φταίει ο  ίδιος, θα επιχειρήσει να λύσει  το 
θέμα τελείως διαφορετικά. 

Γ1. Αντί της φράσης «ελέγχοντας ότι το ποσό είναι...», που ισοδυναμεί με ένα ΑΝ και μόνο, θα 
έπρεπε να υπάρχει η διατύπωση «επιτρέποντας μόνο ποσό...». 

Γ2.  «Δεν  απαιτείται  έλεγχος  εγκυρότητας  του  προϋπολογισμού»  καταλήγει  η  εκφώνηση. 
Ακριβέστερη  θα  ήταν  η  διατύπωση  «Θεωρήστε  ότι  όλα  τα  έργα  έχουν  προϋπολογισμό  μεταξύ 
200.000 και 399.999 ευρώ». Έλεγχος εγκυρότητας δεν σημαίνει κάτι τέτοιο, αλλά αποκλεισμός μη 
επιτρεπτών  τιμών,  π.χ.  ‐125.000.  Βήμα 1ον,  λέει  η  θεωρία  του  βιβλίου,  σαφής  διατύπωση  του 
προβλήματος... 

Γ4. Καθώς παραλείπεται η διευκρίνιση (που υπάρχει στο Γ5)   «μετά το τέλος της επαναληπτικής 
διαδικασίας», η ζητούμενη εμφάνιση πρέπει να γίνεται σε κάθε επανάληψη, ή όχι; 

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/them_plir_kat_c_hmer_no_1206.pdf


Θέμα Δ 
Δ3. Η διατύπωση δεν αποκλείει να έχει σημειωθεί η ίδια μέγιστη παραγωγή σε περισσότερες από 
μία πόλεις, οπότε μόνο η αντίστοιχη αντιμετώπιση πρέπει να θεωρηθεί πλήρης.  

Δ4. Αντί  της φράσης «κάθε πελάτη»  είναι προτιμότερη η διατύπωση «των πελατών» ή «άλλων 
πελατών». 

Δ5.  Αντί  της  φράσης  «με  τη  μικρότερη  παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας»  είναι  προτιμότερη  η 
διατύπωση  «με  τη  μικρότερη  συνολική  (μηνιαία)  παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας».  Πολύ  δε 
περισσότερο από τη στιγμή που έγινε εκ των υστέρων, ως διευκρίνιση, η προσθήκη «ετήσια» στο 
θέμα  Δ3·  ένας  μαθητής  με  ανήσυχο  πνεύμα  και  πιστός  στη  λεπτομέρεια,  μπορεί  κάλλιστα  να 
σκέφτηκε  ότι  η  απουσία  διευκρίνισης  στο  Δ5  σημαίνει  υπολογισμό  του  ελάχιστου  σε  όλο  το 
δισδιάστατο πίνακα. 

 

Γενικό Σχόλιο 
Προσπερνώντας  τα  προβλήματα  διατύπωσης,    θα  λέγαμε  ότι:  Τα  θέματα  Α  και  Β  δεν 
παρουσιάζουν καμία πρωτοτυπία, όντας μάλλον από τα πιο εύκολα της τελευταίας πενταετίας· 
δεν έχουν ιδιαιτερότητες  ικανές να κόψουν μονάδες από ένα καλό γραπτό. Το  ίδιο στερεότυπα 
είναι  επίσης  τα  θέματα  Γ  και  Δ.  Όμως  έχουν  κάποιες  λεπτομέρειες  που  μπορεί  να  μην 
αντιμετωπιστούν από όλους τους μαθητές και να διαφοροποιήσουν τη βαθμολογία στο διάστημα 
80‐100.  Η  απαίτηση  για  υποπρόγραμμα  δεν  προσφέρει  τίποτε  στον  ανήσυχο  μαθητή,  που 
παραμένει,  όπως  και  κατά  τη  διάρκεια  της  χρονικής  χρονιάς  με  το  ερώτημα  της  πρακτικής 
χρησιμότητάς τους. 

Μεγαλύτερο πρόβλημα δε όλων αποτελεί η αλαζονική αδιαφορία  της  Επιτροπής Θεμάτων στις 
παρατηρήσεις που της μεταφέρονται κατά τη διάρκεια της εξέτασης, στο μικρό χρονικό διάστημα 
μέχρι τη διορία της δυνατής αποχώρησης. Τα περισσότερα από τα παραπάνω της επισημάνθηκαν 
εγκαίρως κι έλαβαν ως απάντηση το «καμία απάντηση».  
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ  2012 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ   

ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

(ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΕΠΤΑ (7) 

 
ΘΕΜΑ Α 
Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς 

από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη 
ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι 
λανθασμένη . 
1. Ένας πίνακας έχει σταθερό περιεχόμενο αλλά 

μεταβλητό μέγεθος . 
2. Οι εντολές που βρίσκονται μέσα σε εντολή 

επανάληψης «Όσο ... επανάλαβε» εκτελούνται 
τουλάχιστον μία φορά . 

3. Η χρήση των πινάκων σε ένα πρόγραμμα αυξάνει 
την απαιτούμενη μνήμη . 

4. Οι δυναμικές δομές δεδομένων αποθηκεύονται 
πάντα σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης . 

5. Η μέθοδος επεξεργασίας «πρώτο μέσα πρώτο έξω» 
(FIFO)  εφαρμόζεται στη δομή δεδομένων ΟΥΡΑ . 

Μονάδες 5 
 

Α2. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα 
συμπληρώνοντάς τον με τον κατάλληλο τύπο και το 
περιεχόμενο της μεταβλητής . 

 

Εντολή εκχώρησης Τύπος μεταβλητής Χ Περιεχόμενο 
μεταβλητής Χ 

Χ  ´ΑΛΗΘΗΣ´   
Χ  11.0 – 13.0   
Χ  7 > 4   
Χ  ΨΕΥ∆ΗΣ   
Χ  4   

 Μονάδες 10 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 

Α3.  ∆ίνεται ο πίνακας Α[10], στον οποίο επιθυμούμε να 
αποθηκεύσουμε όλους τους ακεραίους αριθμούς από το 
10 μέχρι το 1 με φθίνουσα σειρά . Στον πίνακα έχουν 
εισαχθεί ορισμένοι αριθμοί, οι οποίοι εμφανίζονται στο 
παρακάτω σχήμα : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 9    5 4   1 

 

α. Να συμπληρώσετε τις επόμενες εντολές εκχώρησης, ώστε 
τα κενά κελιά του πίνακα να αποκτήσουν τις 
επιθυμητές τιμές . 

Α[3]  3 + Α[...] 

Α[9]  Α[...] – 2 

Α[8]  Α[...] – 5 

Α[4]  5 + Α[...] 

Α[5]  (Α[...] + Α[7]) div 2 

(μονάδες 5) 
β. Να συμπληρώσετε το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου, το 

οποίο αντιμεταθέτει τις τιμές των κελιών του πίνακα Α, 
έτσι ώστε η τελική διάταξη των αριθμών να είναι από 1 
μέχρι 10. 

Για i από ... μέχρι ... 
  αντιμετάθεσε Α[...], Α[...] 

Τέλος_επανάληψης 
(μονάδες 4) 
Μονάδες 9 

Α4. ∆ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου, το οποίο 
εμφανίζει τα τετράγωνα των περιττών αριθμών από το 
99 μέχρι το 1 με φθίνουσα σειρά . 

 
Για i από 99 μέχρι 1 με_βήμα -2 
 x  i^2 
 εμφάνισε x 
Τέλος_επανάληψης 
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α. Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας το παραπάνω τμήμα 

αλγορίθμου με αποκλειστική χρήση της δομής 
επανάληψης «Όσο ... επανάλαβε». 

(μονάδες 5) 

β. Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας το παραπάνω τμήμα 
αλγορίθμου με αποκλειστική χρήση της δομής 
επανάληψης «Αρχή_επανάληψης ... Μέχρις_ότου». 

(μονάδες 5) 
Μονάδες 10 

 
Α5.  Πώς ονομάζονται οι δύο κύριες λειτουργίες που 

εκτελούνται σε μία ΣΤΟΙΒΑ δεδομένων ; Τι λειτουργία 
επιτελούν και τι πρέπει να ελέγχεται πριν την εκτέλεσή 
τους; 

Μονάδες 6 
 
ΘΕΜΑ Β  

Β1. ∆ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου : 
 

  Κ  1 
  Χ  –1 
  i  0 
  Όσο Χ<7 επανάλαβε 
   i  i + 1 
  Κ Κ∗Χ 
  Εμφάνισε Κ, Χ 
  Αν i mod 2=0  τότε 
   X  X+1 

Αλλιώς  
X  X+2 

  Τέλος_Αν 
   Τέλος_επανάληψης 

 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές που θα 
εμφανίσει το τμήμα αλγορίθμου κατά την εκτέλεσή του 
με τη σειρά που θα εμφανιστούν .  

Μονάδες 10 
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Β2. ∆ίνεται τo παρακάτω τμήμα αλγορίθμου σε μορφή 
διαγράμματος ροής: 

Αληθής Ψευδής
ν mod2 = 1

ν ← 0
s ← 0

Εκτύπωσε π

ν = 99
Ψευδής

Αληθής

π ← 4 * s

x ← –1 x ← 1

ν ← ν + 1

s ← s + x / (2 * ν + 1)

 
Να κατασκευάσετε ισοδύναμο τμήμα αλγορίθμου σε 
ψευδογλώσσα.  

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ Γ 
∆ημόσιος οργανισμός διαθέτει ένα συγκεκριμένο ποσό για 
την επιδότηση επενδυτικών έργων . Η επιδότηση γίνεται 
κατόπιν αξιολόγησης και αφορά δύο συγκεκριμένες 
κατηγορίες έργων με βάση τον προϋπολογισμό τους. Οι 
κατηγορίες και τα αντίστοιχα ποσοστά επιδότησης επί του 
προϋπολογισμού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα . 

Κατηγορία 
έργου 

Προϋπολογισμός 
έργου σε ευρώ 

Ποσοστό 
Επιδότησης 

Μικρή 200.000 – 299.999 60% 
Μεγάλη 300.000 – 399.999 70% 

 

Η εκταμίευση των επιδοτήσεων των αξιολογηθέντων έργων 
γίνεται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους . Μετά από 
κάθε εκταμίευση μειώνεται το ποσό που διαθέτει ο 
οργανισμός . Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος :  
 
Γ1.  Να διαβάζει το ποσό που διαθέτει ο οργανισμός για το 

πρόγραμμα επενδύσεων συνολικά, ελέγχοντας ότι το 
ποσό είναι μεγαλύτερο από 5.000.000 ευρώ .  

Μονάδες 2 
Γ2.  Να διαβάζει το όνομα κάθε έργου . Η σειρά ανάγνωσης 

είναι η σειρά υποβολής των έργων . Η επαναληπτική 
διαδικασία να τερματίζεται, όταν αντί για όνομα έργου 
δοθεί η λέξη «ΤΕΛΟΣ», ή όταν το διαθέσιμο ποσό έχει 
μειωθεί τόσο, ώστε να μην είναι δυνατή η επιδότηση 
ούτε ενός έργου μικρής κατηγορίας . Για κάθε έργο, 
αφού διαβάσει το όνομά του, να διαβάζει και τον 
προϋπολογισμό του (δεν απαιτείται έλεγχος 
εγκυρότητας του προϋπολογισμού).  

Μονάδες 6 
Γ3.  Για κάθε έργο να ελέγχει αν το διαθέσιμο ποσό 

καλύπτει την επιδότηση, και μόνον τότε να γίνεται η 
εκταμίευση του ποσού . Στη συνέχεια, να εμφανίζει το 
όνομα του έργου και το ποσό της επιδότησης που 
δόθηκε . 

Μονάδες 6 



ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Γ4. Να εμφανίζει το πλήθος των έργων που επιδοτήθηκαν 
από κάθε κατηγορία καθώς και τη συνολική επιδότηση 
που δόθηκε σε κάθε κατηγορία .  

Μονάδες 4 
Γ5.  Μετά το τέλος της επαναληπτικής διαδικασίας να 

εμφανίζει το ποσό που δεν έχει διατεθεί, μόνο αν είναι 
μεγαλύτερο του μηδενός .  

Μονάδες 2 
 
ΘΕΜΑ ∆ 
Μια εταιρεία ασχολείται  με εγκαταστάσεις  φωτοβολταϊκών  
συστημάτων , με τα οποία οι πελάτες  της έχουν τη 
δυνατότητα αφενός να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια  για 
να καλύπτουν τις ανάγκες  της οικίας τους , αφετέρου να 
πωλούν την πλεονάζουσα  ενέργεια  προς 0,55€/kWh, 
εξασφαλίζοντας  επιπλέον έσοδα .  Η εταιρεία αποφάσισε  να 
ερευνήσει  τις εγκαταστάσεις  που πραγματοποίησε  την 
προηγούμενη  χρονιά σε δέκα (10) πελάτες  που βρίσκονται 
ο καθένας  σε διαφορετική πόλη της Ελλάδας .  
 
Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο : 
 
∆1. α. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων .  

(μονάδα 1) 
β. Να διαβάζει για κάθε πελάτη το όνομά του και το 

όνομα της πόλης στην οποία διαμένει και να τα 
αποθηκεύει στον δισδιάστατο πίνακα ΟΝ[10,2]. 

  (μονάδα 1) 
γ. Να διαβάζει το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh που 

παρήγαγαν τα φωτοβολταϊκά συστήματα κάθε πελάτη, 
καθώς και το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας που 
κατανάλωσε κάθε πελάτης για κάθε μήνα του έτους, και 
να τα αποθηκεύει στους πίνακες Π[10,12] για την 
παραγωγή και Κ[10,12] για την κατανάλωση αντίστοιχα 
(δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας των δεδομένων). 

(μονάδες 2) 
Μονάδες 4 
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∆2. Να υπολογίζει την ετήσια παραγωγή και κατανάλωση ανά 
πελάτη καθώς και τα ετήσια έσοδά του σε ευρώ (€). Θεωρήστε 
ότι για κάθε πελάτη η ετήσια παραγόμενη ηλεκτρική 
ενέργεια είναι μεγαλύτερη ή ίση της ενέργειας που έχει 
καταναλώσει . 

Μονάδες 4 
∆3. Να εμφανίζει  το όνομα της πόλης στην οποία 

σημειώθηκε  η μεγαλύτερη  παραγωγή ηλεκτρικού 
ρεύματος .   

Μονάδες 3 
∆4.  Να καλεί κατάλληλο υποπρόγραμμα με τη βοήθεια του 

οποίου θα εμφανίζονται τα ετήσια έσοδα κάθε πελάτη 
κατά φθίνουσα σειρά . Να κατασκευάσετε το 
υποπρόγραμμα που χρειάζεται για το σκοπό αυτό . 

Μονάδες 5 
∆5.  Να εμφανίζει τον αριθμό του μήνα με τη μικρότερη 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας . Θεωρήστε ότι υπάρχει 
μόνο ένας τέτοιος μήνας . 

Μονάδες 4 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία , 

εξεταζόμενο  μάθημα).  Να μην αντιγράψετε τα θέματα  στο 
τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται 
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις  σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο 

στυλό . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια , 
διαγράμματα και πίνακες .  

5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ . 
6. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  
7. ∆ιάρκεια  εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  10.30 π .μ . 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
 ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


	AEPP2012
	them_plir_kat_c_hmer_no_1206

