
1

Γυμνάσιο-Λ.Τ. Βολιμών
Τεχνολογική Κατεύθυνση 31/10/2008

Διαγώνισμα στο μάθημα
ΑΑννάάππττυυξξηη ΕΕφφααρρμμοογγώώνν σσεε ΠΠρροογγρρααμμμμααττιισσττιικκόό ΠΠεερριιββάάλλλλοονν

Διδάσκων: Στέλιος Χαραλαμπίδης
Τάξη: Γ’ – Τμήμα: ΓΤ

Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………..
Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά

Θέμα 1ο

Α. Να συμπληρώσεις με Σωστό ή Λάθος (10 Μονάδες)

1. Σ Σε μία εντολή εκχώρησης είναι δυνατό μία παράσταση στο δεξιό μέρος να 
περιέχει τη μεταβλητή που βρίσκεται στο αριστερό μέρος.

2. Λ Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να γίνει μόνο με χρήση ελεύθερου 
κειμένου και φυσικής γλώσσας.

3. Σ Τα προγράμματα σε γλώσσες υψηλού επιπέδου είναι ανεξάρτητα του 
υπολογιστή που αναπτύχθηκαν.

4. Λ Η συμβολική γλώσσα είναι μια ακολουθία 0 και 1.
5. Σ Ο διερμηνευτής (interpreter) ελέγχει και μετατρέπει μία-μία τις εντολές του 

πηγαίου προγράμματος σε γλώσσα μηχανής.
6. Λ Οι τύποι μεταβλητών που δέχεται η ΓΛΩΣΣΑ είναι μόνο (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ, 

ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ και ΑΚΕΡΑΙΕΣ.
7. Λ Στο προγραμματιστικό περιβάλλον της ΓΛΩΣΣΑΣ οι δηλώσεις των μεταβλητών

προηγούνται πάντοτε των δηλώσεων των σταθερών.
8. Σ Η ‘Δευτέρα’ αποτελεί αλφαριθμητική τιμή, ενώ η Δευτέρα αποτελεί όνομα 

μεταβλητής.
9. Λ Η έκφραση Χ div Υ δίνει ως αποτέλεσμα το υπόλοιπο της ΑΚΕΡΑΙΑΣ διαίρεσης 

του ακεραίου Χ με τον ακέραιο Υ.
10.Σ Ένα (ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΟ) (ΑΔΟΜΗΤΟ) δομημένο πρόβλημα είναι πάντοτε 

επιλύσιμο.

Β. Να συμπληρωθούν τα κενά (6 Μονάδες)

1. Ο δομημένος προγραμματισμός χρησιμοποιεί τις τρεις βασικές αλγοριθμικές 
δομές: της _ακολουθίας_, της _επιλογής_ και της _επανάληψης_.

2. Ο μεταγλωττιστής (compiler) αναλαμβάνει το ρόλο της μετάφρασης από το 
πηγαίο (Ή ……) πρόγραμμα στο _αντικείμενο_ (Ή …………….) πρόγραμμα.

3. Η _ανάλυση_ προηγείται της επίλυσης και έπεται της κατανόησης ενός 
προβλήματος.

4. Η OCCAM είναι γλώσσα _παράλληλου_ προγραμματισμού.
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Γ. Να επιλέξεις τη σωστή απάντηση (4 Μονάδες)

1. Κάθε αλγόριθμος πρέπει να ικανοποιεί το κριτήριο της:
A. επιλογής
B. ακολουθίας
C. εκχώρησης
D. περατότητας

2. Η _______________ είναι η βάση της επίλυσης ενός προβλήματος.
A. κατανόηση
B. διατύπωση
C. δομή
D. επεξεργασία

3. Ποιο από τα παρακάτω σχήματα χρησιμοποιείται σε ένα διάγραμμα ροής για να 
δηλωθεί η έξοδος αποτελεσμάτων;
A. ρόμβος
B. ορθογώνιο παραλληλόγραμμο
C. πλάγιο παραλληλόγραμμο
D. έλλειψη

(ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ)
4. Ποια από τις παρακάτω γλώσσες προγραμματισμού είναι κατάλληλη για 

ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης;
A. FORTRAN
B. COBOL
C. JAVA
D. PROLOG

Δ. Να αντιστοιχίσεις καθεμιά έκφραση της στήλης Α, με την κατάλληλη 
παράσταση της στήλης Β (5 Μονάδες)

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β

1. έκφραση 1-b, a a. β
2. αλφαριθμητική τιμή 2-c b. (α+β)*2 + α mod 3
3. μεταβλητή 3-a c. ‘β’
4. αριθμητικός τελεστής 4-d d. div
5. εκχώρηση τιμής 5-e e. 

Ε. Τι στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη μίας αριθμητικής 
έκφρασης; (5 Μονάδες)

Για τη σύνταξη μίας αριθμητικής έκφρασης χρησιμοποιούνται αριθμητικές σταθερές, 
μεταβλητές, συναρτήσεις, αριθμητικοί τελεστές και παρενθέσεις. (§7.7, σελ. 153)
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Ζ. Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα αληθείας (10 Μονάδες)

Χ Υ Χ και Υ Χ ή Υ όχι Χ Χ και (όχι Υ)

Αληθής Ψευδής Ψ Α Ψ Α

Ψευδής Ψευδής Ψ Ψ Α Ψ

Ψευδής Αληθής Ψ Α Α Ψ

Αληθής Αληθής Α Α Ψ Ψ

Θέμα 2ο

Α. 1. Να υπολογίσεις την παρακάτω παράσταση (5 Μονάδες)

Α  (5+4*3 DIV 2+4*2)*2+4-12 DIV 3-1+3*5 MOD 2

Α  38

2. Ποια η τιμή της μεταβλητής X μετά την εκτέλεση της παρακάτω εντολής; (5
Μονάδες)

X  (5+4 DIV 2*2)*2-(3*2+5-3) DIV 2+9 MOD 3-2

A. -2
B. 4
C. 12
D. 15

Β. Να γράψεις τις παρακάτω μαθηματικές εκφράσεις σε ΓΛΩΣΣΑ.

1.
2

35




(3 Μονάδες), 2. 22  (3 Μονάδες), 3. 










RC

t

eU 1 (4 Μονάδες)

1. (5*Χ-3*Υ)/(Α-Β^2), 2. Τ_Ρ(Χ^2-Υ^2), 3. U*(1-Ε(-t/(R*C)))
Θέμα 3ο

Α. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος. Να παρουσιαστεί ο πίνακας τιμών των 
μεταβλητών (δεν αναφέρεται ως πίνακας τιμών στο βιβλίο, γιαυτό και στις 
πανελλαδικές ζητείται τι θα εμφανιστεί μετα την εκτύπωση κάποιων 
μεταβλητών) και οι τιμές που θα εκτυπωθούν. (10 Μονάδες)

Αλγόριθμος Πράξεις
  α  3
  β  α + 16
  γ  β mod 6
  Εμφάνισε α, β, γ
  γ  (β - γ) div 3
  β  β mod α * 4
  γ  γ div (β – α +8)
  Εμφάνισε α, β, γ
Τέλος Πράξεις

α β γ
3 19 1

4 6
6

Θα εκτυπωθούν οι τιμές
3 19 1
3 4 6
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Β. Ποιο από τα παρακάτω τμήματα κώδικα σε ΓΛΩΣΣΑ εμφανίζει το μήνυμα:
“15 ΔΙΑ 3 ΙΣΟΝ 5”; (5 Μονάδες)

Α) Α  15
Β  3
Γ Α DIV Β
ΓΡΑΨΕ  Α,‘ ΔΙΑ ’,Β,‘ ΙΣΟΝ ’,Γ

B) ΓΡΑΨΕ 15  ΔΙΑ  3  ΙΣΟΝ  5

C) Α  15
Β  3
Γ Α DIV Β
ΓΡΑΨΕ ‘15’, ‘ ΔΙΑ  3’, ‘ΙΣΟΝ’, Β

D) Α  15
Β  3
Γ Α DIV Β
ΓΡΑΨΕ  Α, ‘ΔΙΑ  Β’,  ‘ΙΣΟΝ’, ‘5’

Γ. Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο αριθμό ώστε τα παρακάτω 
τμήματα αλγορίθμων να εμφανίζουν ως αποτέλεσμα τον αριθμό 3. (5 Μονάδες)

1. (2 Μονάδες), 2. (3 Μονάδες),

Θέμα 4ο (20 Μονάδες)

Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που θα δέχεται ως δεδομένα τους βαθμούς 4 
μαθημάτων ενός μαθητή και θα εμφανίζει το μέσο όρο αυτών όπως στο παρακάτω 
παράδειγμα:

Για τους βαθμούς 12, 15, 18, 14 ο ΜΟ είναι 14 και 3/4. (ωραίο θέμα! Το βρήκαν?)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μέσος_Όρος

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: μ1, μ2, μ3, μ4
  ! Οι βαθμοί των 4 μαθημάτων
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΜΟ_ακ, ΜΟ_κλ
  ! Το ακέραιο και κλασματικό μέρος αντίστοιχα του Μέσου Όρου

ΑΡΧΗ
  ΓΡΑΨΕ ‘Εισάγετε του βαθμούς των 4 μαθημάτων:’
  ΔΙΑΒΑΣΕ μ1, μ2, μ3, μ4
  ΜΟ_ακ  (μ1+μ2+μ3+μ4) DIV 4
  ΜΟ_κλ  (μ1+μ2+μ3+μ4) MOD 4
  ΓΡΑΨΕ ‘Για τους βαθμούς ’, μ1, ‘, ’, μ2, ‘, ’, μ3, ‘, ’, μ4,
  & ‘ ο ΜΟ είναι ’, ΜΟ_ακ, ‘ και ’, ΜΟ_κλ, ‘/4.’
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μέσος_Όρος

  α  2
  α α - _(-1)_
  Εμφάνισε α

  α  2
  β  α * 2
  α α – _3_
  β  α + β
  Εμφάνισε β


