
ΑΡΥΗ 1Η ΔΛΙ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 1Η ΔΛΙ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ΄ ΣΑΞΖ 

ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΚΤΡΗΑΚΖ 21 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2016 

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ (ΚΤΚΛΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ): 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΣΗΚΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΗ∆ΩΝ:  ΟΚΣΩ (8) 

 

ΘΔΜΑ 1
ν
 

 
Α.  Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο ηνλ αξηζκό θαζεκηάο από ηηο παξαπάλσ 

 πξνηάζεηο 1-5 θαη δίπια ηε ιέμε ΩΣΟ, αλ είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε  ΛΑΘΟ, αλ 

 είλαη ιαλζαζκέλε. 

1.  ηελ εληνιή «Γηα i από Α κέρξη Β κε_βήκα Γ», όηαλ Α>Β θαη  Γ<0 , ε εληνιή εθηειείηαη 

κία κόλν θνξά. 

2.  Αλ ζε έλαλ αθέξαην αξηζκό εθαξκνζηεί νιίζζεζε πξνο ηα δεμηά θαη ζηνλ αξηζκό πνπ 

πξνθύςεη εθαξκνζηεί νιίζζεζε πξνο ηα αξηζηεξά, ηόηε ν ηειηθόο αξηζκόο ζα είλαη πάληα 

ίζνο κε ηνλ αξρηθό. 

3.  Γηα Υ = 8 θαη Τ = 4 ε παξαθάησ έθθξαζε έρεη ηελ ηηκή ΦΔΤΓΗ  

 (όρη(9 mod 5 = 20 - 4*2^2)) ή (Υ > Τ θαη "Υ" > "Τ")            

4.  ε κία νπξά όπνπ ν έλαο δείθηεο έρεη ηελ ηηκή 3 θαη ν άιινο ηελ ηηκή 5, κπνξνύλ λα 

γίλνπλ 3 εμαγσγέο. 

5.  Μέζα ζε κία βηβιηνζήθε ζα βξνύκε έηνηκεο εληνιέο θαη ππνπξνγξάκκαηα κηαο γιώζζαο 

πξνγξακκαηηζκνύ.            

            Μνλάδεο 10 

 

 

B. Να γξάςεηε ηκήκα αιγνξίζκνπ ην νπνίν λα εθηειεί ηελ ίδηα ιεηηνπξγία κε ην παξαθάησ, 

ρξεζηκνπνηώληαο κόλν κία εληνιή επαλάιεςεο «Όζν» θαη δίρσο ηελ ρξήζε δνκώλ επηινγήο 

θαη λέσλ κεηαβιεηώλ. 



ΑΡΥΗ 2Η ΔΛΙ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 2Η ΔΛΙ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

   Λ0  

   Για Κ από 1 μέχρι 100 

    Αν Κ Mod 3 = 0 τότε 

     ΛΛ+Κ  

    Τέλος_αν 

   Τέλος_επανάληψης 

   Εμυάνισε Λ 

            Μνλάδεο 5 

 

Γ.  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά (1 – 7) ζην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ, ώζηε λα δηαβάδεη 

δεύγε αξηζκώλ κέρξη ην άζξνηζκά ηνπο λα γίλεη αξλεηηθό ή κεδέλ. Σν ηκήκα αιγνξίζκνπ ζα 

εκθαλίδεη θάζε δεύγνο ζεηηθώλ αξηζκώλ, θαζώο θαη ην πιήζνο ησλ δεπγώλ ηηκώλ πνπ 

δηαβάζηεθαλ ζπλνιηθά. 

 

    Αιγόξηζκνο Α6 

     Γηάβαζε α, β 

     πι ← …(1)… 

     Όζν …(2)…επαλάιαβε 

       Αλ …(3)…ηόηε 

         …(4)… 

       Σέινο_αλ 

        …(5)… 

       πι ← …(6)… 

     Σέινο_επαλάιεςεο 

     …(7)… 

    Σέινο Α6 

             Μνλάδεο 5 

 

Γ.  Σν αθόινπζν πξόγξακκα έρεη ζα ζηόρν λα δεκηνπξγήζεη ηνλ πίλαθα Α όπσο θαίλεηαη 

δίπια, όκσο δελ ηα θαηαθέξλεη γηαηί έρεη έλα ζπληαθηηθό ιάζνο θαη έλα ινγηθό. Βξείηε θαη 

δηνξζώζηε ηα ιάζε απηά. 

1 2 3 4 5 

2 2 3 4 5 

3 3 3 4 5 

4 4 4 4 5 

5 5 5 5 5 



ΑΡΥΗ 3Η ΔΛΙ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 3Η ΔΛΙ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σεζη 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ  

 ΑΚΔΡΑΙΔ : Α , i, j,  

ΑΡΥΗ 

 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΙ 5 

  ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΙ 5  

   ΑΝ i > j ΣΟΣΔ  

    Α[i,j] ← j 

   ΑΛΛΙΧ  

    Α[i,j] ← i 

   ΣΔΛΟ_ΑΝ 

  ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

 ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ       

            Μνλάδεο 5 

     

Δ.  Γηα θάζε κία από ηηο αξηζκεκέλεο πξνηάζεηο 1-5, ζεκεηώζηε ζην ηεηξάδην ζαο πνηα από 

ηηο απαληήζεηο α, β, γ ζεσξείηε ζσζηή. 

 

1. Δίλαη έλα ραξαθηεξηζηηθό ησλ δπλακηθώλ δνκώλ δεδνκέλσλ: 

α)  πηάλνπλ δηάζπαξην ρώξν  β)  ράλνληαη ρσξίο ξεύκα  γ)  πηάλνπλ πνιύ ρώξν 

 

2. Πνηα από ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο επηηξέπεηαη ζε έλα πίλαθα: 

α)  πξνζπέιαζε    β)  δηαγξαθή    γ)  επέθηαζε 

 

3. Δθεί απνζεθεύνληαη ηα αξρεία: 

α)  δεπηεξεύνπζα κλήκε    β)  νπξά     γ)  ζπληάθηεο 

 

4. Πνηα είλαη ηα αξρηθά κε ηα νπνία ζπκβνιίδεηαη ε δνκή δεδνκέλσλ ηεο ζηνίβαο; 

α)  F.I.L.O     β)  L.I.F.O.     γ)  F.I.F.O. 



ΑΡΥΗ 4Η ΔΛΙ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 4Η ΔΛΙ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

5. Πνηα ζρέζε ραξαθηεξίδεη ηα θειηά κε ζπληεηαγκέλεο [i,j] ηα νπνία βξίζθνληαη πάλσ – 

αξηζηεξά από ηε δεπηεξεύνπζα δηαγώλην ελόο ηεηξαγσληθνύ πίλαθα κε δηαζηάζεηο ΝxΝ; 

α)  i + j < N     β)  i < j     γ)  i + j < N+1 

 

6. Πνηα ιάζε ζα θαλνύλ ηελ ώξα πνπ κεηαθξάδεηαη ν πεγαίνο θώδηθαο; 

α)  όια     β)  ηα ζπληαθηηθά   γ)  ηα ινγηθά 

            Μνλάδεο 9 

Σ.  Γίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ:  

 

Γηα Α από Β κέρξη Γ κε_βήκα Γ 

 Δκθάληζε Α 

Σέινο_επαλάιεςεο 

 

Να ραξαθηεξίζεηε θαζεκηά από ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ θαη αλαθέξνληαη ζην 

παξαπάλσ ηκήκα αιγνξίζκνπ, γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο, ηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο θαη 

δίπια ηνπ ην γξάκκα , αλ απηή είλαη σζηή, ή ην γξάκκα Λ, αλ απηή είλαη Λαλζαζκέλε.  

1. Αλ ην Β είλαη -5, ην Γ είλαη 0 θαη ην Γ είλαη 1 ηόηε δελ ηθαλνπνηείηαη ην θξηηήξην ηεο 

πεξαηόηεηαο. 

 

2. Αλ ην Β είλαη 0, ην Γ είλαη 0 θαη ην Γ είλαη 5 ηόηε εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ν αξηζκόο 5. 

 

3. Αλ ην Β είλαη κηθξόηεξν ηνπ 0, ην Γ είλαη κεγαιύηεξν ηνπ 0 θαη ην Γ είλαη κηθξόηεξν ηνπ 

0 ηόηε ν βξόρνο δελ εθηειείηαη θακία θνξά. 

 

4. Αλ ην Β είλαη  ζεηηθόο, ην Γ είλαη  ζεηηθόο θαη ην Γ ζεηηθόο ηόηε ν βξόρνο εθηειείηαη 

ζίγνπξα κηα θνξά. 

            Μνλάδεο 6 

 

 

 



ΑΡΥΗ 5Η ΔΛΙ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 5Η ΔΛΙ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

ΘΔΜΑ 2
ν
 

Β1.  Γηα ηηο αθόινπζεο εληνιέο θηηάμηε ζην ηεηξάδην ζαο πίλαθα ηηκώλ ζεσξώληαο όηη θάζε 

θειί ηνπ πίλαθα Π αληηζηνηρεί ζε έλα γξάκκα ηνπ νλόκαηνο ζνπ. Αλ ην όλνκα ζνπ έρεη 

ιηγόηεξα από 5 γξάκκαηα, ζεσξήζηε όηη ηα ππόινηπα θειηά ηνπ πίλαθα Π πεξηέρνπλ ην 

γξάκκα “Χ”. Γηα παξάδεηγκα, γηα θάπνηνλ πνπ ηνλ ιέλε Βαζίιε, ζα ζεσξήζεη όηη : Π[1] = 

“Β”, Π[2] = “Α”, Π[3] = “”, Π[4] = “Ι”, Π[5] = “Λ”, ελώ γηα θάπνηα πνπ ηελ ιέλε Ήβε, ζα 

ζεσξήζεη όηη Π[1] = “H”, Π[2] = “B”, Π[3] = “H”, Π[4] = “Χ”, Π[5] = “Χ”. 

← 5 

Γηα ρ από 2 κέρξη 5  

 Δκθάληζε ρ, Π[ρ-1] 

 Αλ Π[ρ] > Π[ρ-1] ηόηε  

   ← *10 + 9  

 Αιιηώο_αλ Π[ρ] < Π[ρ-1] ηόηε 

   ← *10 + 1 

 Αιιηώο 

   ← *10 

 Σέινο_αλ  

Σέινο_επαλάιεςεο 

Δκθάληζε            Μνλάδεο 6 

 

Β2.   Μεηαηξέςηε ζε δηάγξακκα ξνήο ηηο εληνιέο ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο.  

            Μνλάδεο 4 

 

Β3.  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ηηο θαηάιιειεο εληνιέο, έηζη ώζηε ζε έλα πίλαθα Α[10, 

50] λα ηαμηλνκνύληαη  γηα θάζε γξακκή ηνπ πίλαθα,  ζε θζίλνπζα ζεηξά κόλν ηα ζηνηρεία 

πνπ βξίζθνληαη ζηηο  ζέζεηο από 15 έσο 25 (ζηα θελά κπνξείηε λα ζπκπιεξώζεηε όρη 

αλαγθαζηηθά κία ηηκή, αιιά όπνηεο θαη όζεο ηηκέο, ζπλζήθεο, εθθξάζεηο, εληνιέο 

επηζπκείηαη ώζηε λα πινπνηείηαη ην απνηέιεζκα)  

Γηα θ από ____ κέρξη _____ 

Γηα i από ___ κέρξη ____ 

 Γηα j από ____ κέρξη ____ κε_βήκα -1 

  Αλ Α[ ___ ] > Α[ ___ ] ηόηε 

   Αληηκεηάζεζε Α[ ___ ],  Α[ ___ ] 

     Σέινο_αλ 

    Σέινο_επαλάιεςεο 

   Σέινο_επαλάιεςεο 

  Σέινο_επαλάιεςεο        Μνλάδεο 10



ΑΡΥΗ 6Η ΔΛΙ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 6Η ΔΛΙ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

ΘΔΜΑ 3
ν
 

 

Να γίλεη πξόγξακκα ην νπνίν: 

Γ1.  Θα δηαβάδεη επαλαιεπηηθά νλνκαηεπώλπκα καζεηώλ Σερλνινγηθήο Καηεύζπλζεο ηεο         

        Γ΄ Λπθείνπ κέρξη λα εηζαρζεί σο όλνκα ην θελό.   

                                                                                                                  Μνλάδεο 3 

 

Γ2.  Γηα θάζε καζεηή ζα δηαβάδεη από ην πιεθηξνιόγην ηνλ αξηζκό ηνλ καζεκάησλ ζηα 

νπνία δίλεη εμεηάζεηο ( 5 ή 6 κε ην ΑΟΘ ή ηε ΒΙΟΛΟΓΙΑ)θαη γηα θάζε έλα κάζεκα ζα 

δηαβάδεη ην όλνκά ηνπ («ΔΚΘΔΗ», «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ» θιπ) θαη ηνλ βαζκό πνπ πήξε ν 

καζεηήο αληίζηνηρα ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Έιεγρνο εγθπξόηεηαο απαηηείηαη ζηνλ 

αξηζκό ησλ καζεκάησλ ώζηε απηά λα είλαη 5 ή 6. 

            Μνλάδεο 3        
                                               

Γ3.  Θα ππνινγίδεη ην Μέζν Όξν ηνπ θάζε καζεηή ζε ΟΛΑ ηα καζήκαηα θαη ζα ηνλ 

εκθαλίδεη κεηά από ην όλνκά ηνπ. Π.ρ. «Μεξεληίηεο Νίθνο 13.6» πξνζζέηνληαο ζην ηέινο 

θαη ηε ιέμε «ΔΠΙΣΤΥΧΝ» αλ ν Μέζνο όξνο ηνπ καζεηή ήηαλ πάλσ από 9.5 ή ηε ιέμε 

«ΑΠΟΣΤΥΧΝ» ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε. 

            Μνλάδεο 4 

Γ4.  Θα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη ην κέζν όξν ησλ βαζκνινγηώλ από όινπο γεληθά ηνπο 

καζεηέο, ζην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο.      

            Μνλάδεο 3                                                                                                                                

Γ5.  Θα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη, πνηνο καζεηήο είρε ηνλ κεγαιύηεξν βαζκό ζην κάζεκα 

ηεο Πιεξνθνξηθήο. 

            Μνλάδεο 3 

 

Γ6.  Θα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη ην πνζνζηό ησλ αξηζηνύρσλ ζην ζύλνιν ησλ 

επηηπρόλησλ. Αξηζηνύρνη ζεσξνύληαη όζνη έγξαςαλ ζε θάζε κάζεκα πάλσ από 9.5 θαη ζην 

κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο πάλσ από 18. 

            Μνλάδεο 4 

 

Παξαηεξήζεηο: Τπνζέηνπκε πσο ππάξρνπλ καζεηέο. 

 

 

 

 



ΑΡΥΗ 7Η ΔΛΙ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 7Η ΔΛΙ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

ΘΔΜΑ 4
ν
 

 

Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα ην νπνίν :  

Γ1. Δηζάγεη ζηνλ πίλαθα Υ[200], ηελ νλνκαζία θαζελόο από ηνπο 200 ρνξεπηέο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηνλ Παλειιήλην Γηαγσληζκό Υνξνύ, θαη ζηνλ πίλαθα Β[200,5] ηελ 

βαζκνινγία πνπ έιαβε θάζε ρνξεπηήο ζε θάζε έλα από ηα 5 είδε ρνξνύ πνπ δηαγσλίζηεθε κε 

έιεγρν γηα επηηξεπηέο ηηκέο 1 έσο 10.                                Μνλάδεο 2 

             

 Γ2. Καηαρσξίδεη ζηνλ πίλαθα Δ[5] ην όλνκα ηνπ θάζε είδνπο ρνξνύ.  Μνλάδεο 1 

                                                             

Γ3. Δθηππώλεη ην όλνκα ή ηα νλόκαηα ησλ ρνξεπηώλ κε ηε κεγαιύηεξε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία  ζε όια ηα είδε ρνξώλ.       Μνλάδεο 3  

 

Γ4. Τπνινγίδεη θαη εθηππώλεη ην πνζνζηό ησλ ρνξεπηώλ πνπ  ζπγθέληξσζαλ βαζκνινγία 

κηθξόηεξε ηνπ 25.          Μνλάδεο 3 

 

Γ5. Γηαβάδεη ην όλνκα ελόο ρνξνύ θαη εθηππώλεη πνηνο ρνξεπηήο έιαβε ηε κεγαιύηεξε 

βαζκνινγία ζε απηό.         Μνλάδεο 3 

 

Γ6. Δθηππώλεη γηα θάζε ρνξεπηή, ην όλνκα ηνπ ρνξνύ ζην νπνίν μεπέξαζε ηελ ζπλνιηθή 

βαζκνινγία ησλ 60 κνλάδσλ. Αλ θάπνηνο ρνξεπηήο δελ ζπκπιήξσζε ηα ζπγθεθξηκέλε 

βαζκνινγία λα εκθαλίδεηαη ην κήλπκα «δελ πέξαζε».    Μνλάδεο 4 

 

Γ7. Δθηππώλεη ηα είδε ηνπ ρνξνύ ζε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη δίπια ην ζύλνιν ηεο 

βαζκνινγίαο ηνπ θάζε ρνξεπηή ζε απηό.                                                  Μνλάδεο 4 

                                                                                                

 

Ο∆ΖΓΗΔ (γηα ηνπο εμεηαδόµελνπο) 

1.  ην ηεηξάδην λα γξάςεηε  µόλν ηα πξνθαηαξθηηθά  (εµεξνµελία, 

 θαηεύζπλζε,  εμεηαδόµελν  µάζεµα).  Σα ζέµαηα λα  µελ ηα αληηγξάςεηε 

 ζην ηεηξάδην. Σα ζρήµαηα πνπ ζα ρξεζηµνπνηήζεηε ζην ηεηξάδην µπνξνύλ 

 λα γίλνπλ θαη µε µνιύβη. 

2.  Να γξάςεηε ην νλνµαηεπώλπµό ζαο ζην πάλσ  µέξνο ησλ 

 θσηναληηγξάθσλ αµέζσο  µόιηο ζαο παξαδνζνύλ.  Καµηά άιιε ζεµείσζε 

 δελ επηηξέπεηαη λα γξάςεηε.



ΑΡΥΗ 8Η ΔΛΙ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 8Η ΔΛΙ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

 Καηά ηελ απνρώξεζή ζαο λα παξαδώζεηε  µαδί  µε ην ηεηξάδην θαη ηα 

 θσηναληίγξαθα, ηα νπνία θαη ζα θαηαζηξαθνύλ µεηά ην πέξαο ηεο 

 εμέηαζεο. 

3.  Να απαληήζεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ζε όια ηα ζέµαηα. 

4.  Κάζε ιύζε επηζηεµνληθά ηεθµεξησµέλε είλαη απνδεθηή. 

5.  ∆ηάξθεηα εμέηαζεο:  Σξεηο (3)  ώξεο  µεηά ηε δηαλνµή ησλ 

 θσηναληηγξάθσλ. 

6.  Υξόλνο δπλαηήο απνρώξεζεο :  Μηάµηζε (1 1/2)  ώξα  µεηά ηε  

 δηαλνµή ησλ θσηναληηγξάθσλ. 

 

 

KΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ 

 

ΣΔΛΟ ΜΖΝΤΜΑΣΟ 

 


