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Μάκθμα:Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν ε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον 

Τλθ: Κεφάλαια 3-9-10 

Επιμζλεια διαγωνίςματοσ: Θεοδωράκθ Κικι 

Αξιολόγθςθ :    ……………………………………………………………… 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αρικμό κακεμιάσ από τισ 
παρακάτω προτάςεισ 1-5 και δίπλα τθ λζξθ ΩΣΟ, αν είναι ςωςτι, ι 
τθ λζξθ ΛΑΘΟ, αν είναι λανκαςμζνθ. 
1. Τπάρχει τουλάχιςτον μια τιμι τθσ μεταβλθτισ Α για τθν οποία θ μεταβλθτι Β 

κα πάρει τθν τιμι 7. 

Αν Α mod 3 = 3 τότε 

Β  7 

αλλιϊσ 

Β  77 

Σζλοσ_αν 

2. Τπάρχει θ περίπτωςθ τυπικζσ και πραγματικζσ παράμετροι να ζχουν το ίδιο 

όνομα και διαφορετικό τφπο. 

3. Αν Α, Β είναι λογικζσ εκφράςεισ τότε θ ζκφραςθ (Α ΚΑΙ ΟΧΙ Α) Ή Β ζχει πάντα ωσ 

αποτζλεςμα τθν τιμι τθσ ζκφραςθσ Β. 

4. ε ζναν αλγόρικμο ςτον οποίο υπάρχει μόνο θ δομι ακολουκίασ, κάκε 

εντολι εκτελείται ακριβϊσ μία φορά. 

5. Η αναφορά Θ*3, 2, 4, 5+ αφορά ςτοιχείο τετραδιάςτατου πίνακα. 



 

 

6. τα υποπρογράμματα δεν είναι απαραίτθτθ θ διλωςθ των μεταβλθτϊν που 

χρθςιμοποιοφν, αν αυτζσ ζχουν το ίδιο όνομα και τφπο με μεταβλθτζσ του κυρίωσ 

προγράμματοσ. 

7. Οι διαδικαςίεσ επιτρζπεται να μεταβάλλουν τισ τιμζσ των παραμζτρων που 

δζχονται από το κυρίωσ πρόγραμμα. 
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Α2. Απαντιςτε ςτα παρακάτω : 
1. Ποιεσ είναι οι τυπικζσ επεξεργαςίεσ επί των πινάκων; 
2. Σι γνωρίηετε για τισ ςτατικζσ δομζσ δεδομζνων; 
4. Σι ονομάηουμε τμθματικό προγραμματιςμό; 
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Α3. Δίνεται το παρακάτω τμιμα δθλϊςεων ενόσ προγράμματοσ ςε 
ΓΛΩΑ : 
 

 ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

                  ΑΚΕΡΑΙΕ: Χ, ………………………. 
                  ……………………………………………… 
 
i. Για κάκε μια από τισ παρακάτω λειτουργίεσ και λαμβάνοντασ υπόψθ 
το παραπάνω τμιμα δθλϊςεων, να δϊςετε τθν εντολι που τθν 
υλοποιεί : 
 
1. Αποκικευςθ ςτον πίνακα ΠΟΛΗ*3+ των τιμϊν «ΠΤΡΓΟ», «ΠΑΣΡΑ», 

«ΑΙΓΙΟ» με τθ ςειρά όπωσ αυτζσ αναγράφονται. 
2. Εκχϊρθςθ του αρικμοφ 19 ςτθ μεταβλθτι Χ . 
3. Εκχϊρθςθ του υπολοίπου τθσ διαίρεςθσ τθσ μεταβλθτισ X με το 7 

ςτθ μεταβλθτι Y . 
4. Εκχϊρθςθ ςτθ μεταβλθτι Κ του ακζραιου μζρουσ τθσ τετραγωνικισ 

ρίηασ του Τ. 
5. Αφξθςθ του Κ κατά 15%. 
6. Εκχϊρθςθ τθσ απόλυτθσ τιμισ τθσ διαφοράσ του Χ από το Y ςτθ 

μεταβλθτι Y. 
7. Ειςαγωγι του ονόματοσ τθσ πόλθσ  «ΣΡΙΠΟΛΗ» ςτθ μεταβλθτι Π. 
8. Ζλεγχοσ τθσ μεταβλθτισ Π αν υπάρχει ςτον πίνακα ΠΟΛΗ*3+ και 



 

 

εκχϊρθςθ ςτθ μεταβλθτι Β τθσ τιμισ ΑΛΗΘΗ ι ΨΕΤΔΗ 
αντίςτοιχα.   

9. Αντιμετάκεςθ των τιμϊν «ΠΤΡΓΟ», «ΑΙΓΙΟ» ςτον πίνακα ΠΟΛΗ. 
10. Εμφάνιςθ του περιεχομζνου των μεταβλθτϊν  Χ, Τ, Κ, Π, Β και των 

ςτοιχείων του πίνακα ΠΟΛΗ. 
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ii.Ναςυμπλθρϊςετε το παραπάνω τμιμα δθλϊςεων (Γ) με όλεσ τισ 
μεταβλθτζσ του ερωτιματοσ Γ1.  
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A4. Δίνεται το ακόλουκο τμιμα αλγορίκμου κωδικοποιθμζνο ςε 

ψευδογλωςςα: 

ς ← 0 

μ ← 0 

Αρχι_επανάλθψθσ 

   Διαβαςε χ 

    ←  +χ 

   μ ← μ+1 

Μζχρισ_ότου (ς>=1000 ι μ=50) 

Εμφάνιςε , μ 

 Να γραφεί τμιμα αλγορίκμου που κα δίνει τθν ίδια ζξοδο για κάκε 

είςοδο χρθςιμοποιϊντασ τθ "Όςο .. επανάλαβε" αντί τθσ εντολισ 

«Αρχι_επανάλθψθσ.. Μζχρισ_ότου».    Μονάδεσ 4 

 
 
 
 
 
 



 

 

ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Να μετατραπεί το παρακάτω διάγραμμα ροισ ςε ιςοδφναμο 

αλγόρικμο με ψευδογλϊςςα.  
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Β2. Να ςχεδιάςετε ςτο τετράδιό ςασ τον πίνακα Π μαηί με τισ τιμζσ, 

που κα ζχει μετά τθν εκτζλεςθ του παραπάνω αλγορίκμου. 
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Β3.Να ςθμειϊςετε  για τισ παραπάνω εντολζσ ποια ςτοιχεία είναι: 

  1. μεταβλθτζσ (και τι τφπου δεδομζνων ) 

  2. ςτακερζσ  (και τι τφπου δεδομζνων ) 

  3. τελεςτζσ (και τι τφπου δεδομζνων ) 

 4. εκφράςεισ (και τι τφπου δεδομζνων ) Μονάδεσ 4 



 

 

 

 
ΘΕΜΑ Γ 

Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο: 

α) διαβάηει τισ επωνυμίεσ 12 νομιςμάτων (εκτόσ του ευρϊ, να γίνεται 

ζλεγχοσ) και τισ καταχωρεί ςε μονοδιάςτατο πίνακα 

 

β) διαβάηει τισ ιςοτιμίεσ των νομιςμάτων αυτϊν ωσ προσ το ευρϊ, 

ελζγχοντασ ότι είναι κετικοί αρικμοί, και τισ καταχωρεί ςε 

μονοδιάςτατο πίνακα 

 

γ) διαβάηει τθν επωνυμία ενόσ νομίςματοσ (Ν) 

δ) ελζγχει αν το Ν είναι ζνα από τα 12 νομίςματα που δόκθκαν ςτο 

ερϊτθμα α, 

 

ε) αν θ απάντθςθ ςτο προθγοφμενο ερϊτθμα  είναι καταφατικι, τότε 

τυπϊνεται θ ιςοτιμία του νομίςματοσ αυτοφ, ςε διαφορετικι 

περίπτωςθ εμφανίηεται κατάλλθλο ενθμερωτικό  μινυμα. 

η) να εμφανίηει τισ ιςοτιμίεσ και τα νομίςματα ταξινομθμζνα 

αλφαβθτικά. 
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ΘΕΜΑ Δ 

 
Να αναπτφξετε το πρόγραμμα ςε ΓΛΩΑ που χρθςιμοποιεί μια 
εταιρεία, τοοποίο: 
Α) με τθ βοικεια υποπρογράμματοσ κα διαβάηει για κάκε ζναν από 
τουσ 500 εργαηομζνουσ τθσ  το  όνομά του και κα το αποκθκεφει ςε 
πίνακα ΟΝ. Επίςθσ, το υποπρόγραμμα  κα διαβάηει το μθνιαίο μιςκό 
κάκε υπαλλιλου για τουσ 12 μινεσ του προθγοφμενου ζτουσ και κα 
τουσ αποκθκεφει ςε διςδιάςτατο πίνακα  Β, ελζγχοντασ ότι είναι μθ 
αρνθτικόσ αρικμόσ.  
 
Β) Να υπολογίςετε το ετιςιο ειςόδθμα κάκε υπαλλιλου.  
 
Γ) Να εμφανίςετε ςτο κφριο πρόγραμμα  τα ονόματα των υπαλλιλων 
και τουσ ετιςιουσ μιςκοφσ τουσ κατά φκίνουςα διάταξθ ωσ προσ τουσ 
μιςκοφσ. 
 
Δ)  Να υλοποιιςετε το υποπρόγραμμα του ερωτιματοσ Α. 
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ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ! 


