
1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

Τάξη Γ, Τεχνολογική κατεύθυνση

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

στο μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

ΘΕΜΑ 1.

Α) Συμπληρώστε τα κενά: (16 μονάδες)

1) Οταν μία εντολή μιάς δομής επιλογής περιέχεται σε μία άλλη εντολή δομής 

επιλογής, τότε αυτή  η δομή ονομάζεται …………………….. επιλογή.

2) Η λογική συνθήκη ……………………… είναι αληθής, όταν οποιαδήποτε από τις 

δύο προτάσεις είναι αληθής.

3) Οι εντολές της επαναληπτικής δομής ………………………. εκτελούνται 

τουλάχιστον μια φορά.
4) Όταν είναι απαραίτητο να εισαχθούν δεδομένα από μια μονάδα εισόδου (πχ 

πληκτρολόγιο), τότε χρησιμοποιείται η εντολή ………………………..

5) Όταν είναι απαραίτητο να εκτυπωθούν τα αποτελέσματα σε μια μονάδα εξόδου (πχ 

οθόνη), τότε χρησιμοποιείται η εντολή …………………..

6) ……………………….. ονομάζονται εκείνα τα μεγέθη των οποίων η τιμή δεν 

μεταβάλλεται κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου.

7) Όλες οι μεταβλητές που βρίσκονται στο δεξιό μέρος μιας εντολής εκχώρησης  

τιμής, πρέπει να έχουν ……………………..

8) Στην ……………………….. δομή, οι εντολές εκτελούνται η μία μετά την άλλη, 

μία φορά η κάθε μια.

Β) Να γραφεί σε μορφή ψευδοκώδικα η παρακάτω έκφραση: (8 μονάδες)

χ = 
2ab

)b(a 42 

Γ) Χαρακτηρίστε τις παρακάτω εντολές με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος), με σύντομη 

δικαιολόγηση μόνο των λανθασμένων: (16 μονάδες)
1. ΜΑΘΗΤΗΣ  “ ΜΑΘΗΤΗΣ ”

2. X + C  25

3. Αν α+β<1 τότε 

γ=7

    Τέλος_αν

4. Εκτύπωσε α  1



ΘΕΜΑ 2.

Σημειώστε αναλυτικά τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του παρακάτω τμήματος 

αλγορίθμου. Βάλτε σε κύκλο όσα απ’ αυτά θα εμφανιστούν σε μια μονάδα εξόδου.

K  3

L  0

D  Κ

f  L

Οσο D > 0 επανάλαβε

f  f + D

εκτύπωσε f

D  D - 1

Τέλος_επανάληψης

Εκτύπωσε D

Αν D < f τότε

ΤD + 3*Κ

Df mod Τ

Τέλος_αν 
f  (K+L) div (D/2)

Εκτύπωσε D, f (20 μονάδες)

ΘΕΜΑ 3.

Οι 30 μαθητές μιας τάξης ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος σε αθλητικούς αγώνες. 

Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι α)να έχουν βαθμό τουλάχιστον 17 στο 

μάθημα της γυμναστικής και β)να μην έχουν υπερβεί τις 30 απουσίες συνολικά. Να 

γραφεί αλγόριθμος που:

α) Να διαβάζει το όνομα κάθε μαθητή (συμβολίστε το με ΟΝΟΜΑ), την επίδοσή του 

στο μάθημα της γυμναστικής (συμβολίστε την με Β) και τον αριθμό των 

δικαιολογημένων (συμβολίστε με ΑΔ) και των αδικαιολόγητων απουσιών του 

(συμβολίστε με ΑΑ). (10 μονάδες)

β) Να ελέγχει αν ο κάθε μαθητής πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στους αγώνες. 

Εάν ναι, να εκτυπώνει το όνομα του μαθητή. (15 μονάδες)

γ) Να υπολογίζει και να εμφανίζει τον συνολικό αριθμό των μαθητών της τάξης που 

μπορούν να συμμετέχουν στους αγώνες, με το μήνυμα: «Ο συνολικός αριθμός των 

μαθητών που μπορούν να συμμετέχουν στους αγώνες είναι: » (15 μονάδες)

Καλή επιτυχία!
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στο μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

ΘΕΜΑ 1.


Α) Συμπληρώστε τα κενά: 





(16 μονάδες)


1) Οταν μία εντολή μιάς δομής επιλογής περιέχεται σε μία άλλη εντολή δομής επιλογής, τότε αυτή  η δομή ονομάζεται …………………….. επιλογή.


2) Η λογική συνθήκη ……………………… είναι αληθής, όταν οποιαδήποτε από τις δύο προτάσεις είναι αληθής.


3) Οι εντολές της επαναληπτικής δομής ………………………. εκτελούνται τουλάχιστον μια φορά.


4) Όταν είναι απαραίτητο να εισαχθούν δεδομένα από μια μονάδα εισόδου (πχ πληκτρολόγιο), τότε χρησιμοποιείται η εντολή ………………………..


5) Όταν είναι απαραίτητο να εκτυπωθούν τα αποτελέσματα σε μια μονάδα εξόδου (πχ οθόνη), τότε χρησιμοποιείται η εντολή …………………..


6) ……………………….. ονομάζονται εκείνα τα μεγέθη των οποίων η τιμή δεν μεταβάλλεται κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου.


7) Όλες οι μεταβλητές που βρίσκονται στο δεξιό μέρος μιας εντολής εκχώρησης  τιμής, πρέπει να έχουν ……………………..


8) Στην ……………………….. δομή, οι εντολές εκτελούνται η μία μετά την άλλη, μία φορά η κάθε μια.


Β) Να γραφεί σε μορφή ψευδοκώδικα η παρακάτω έκφραση:

(8 μονάδες)
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Γ) Χαρακτηρίστε τις παρακάτω εντολές με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος), με σύντομη δικαιολόγηση μόνο των λανθασμένων: 



(16 μονάδες)


1. ΜΑΘΗΤΗΣ ( “ ΜΑΘΗΤΗΣ ”


2. X + C ( 25


3. Αν α+β<1 τότε 


γ=7


    Τέλος_αν


4. Εκτύπωσε α ( 1


ΘΕΜΑ 2.

Σημειώστε αναλυτικά τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του παρακάτω τμήματος αλγορίθμου. Βάλτε σε κύκλο όσα απ’ αυτά θα εμφανιστούν σε μια μονάδα εξόδου.
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Εκτύπωσε D

Αν D < f τότε
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(20 μονάδες)


ΘΕΜΑ 3.


Οι 30 μαθητές μιας τάξης ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος σε αθλητικούς αγώνες. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι α)να έχουν βαθμό τουλάχιστον 17 στο μάθημα της γυμναστικής και β)να μην έχουν υπερβεί τις 30 απουσίες συνολικά. Να γραφεί αλγόριθμος που:


α) Να διαβάζει το όνομα κάθε μαθητή (συμβολίστε το με ΟΝΟΜΑ), την επίδοσή του στο μάθημα της γυμναστικής (συμβολίστε την με Β) και τον αριθμό των δικαιολογημένων (συμβολίστε με ΑΔ) και των αδικαιολόγητων απουσιών του (συμβολίστε με ΑΑ). 






(10 μονάδες)


β) Να ελέγχει αν ο κάθε μαθητής πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στους αγώνες. Εάν ναι, να εκτυπώνει το όνομα του μαθητή. 


(15 μονάδες)

γ) Να υπολογίζει και να εμφανίζει τον συνολικό αριθμό των μαθητών της τάξης που μπορούν να συμμετέχουν στους αγώνες, με το μήνυμα: «Ο συνολικός αριθμός των μαθητών που μπορούν να συμμετέχουν στους αγώνες είναι: »
(15 μονάδες)


Καλή επιτυχία!
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