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Ονομαηεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    …ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε   

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Τλη:     ……………………………………………………………… 

Επιμέλεια διαγωνίζμαηος:  ……ΑΒΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ…………………………… 

Αξιολόγηζη :    ……………………………………………………………… 

 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. Να γξάςεηε ηνλ αξηζκό ηεο θάζε πξόηαζεο θαη δίπια ην γξάκκα (Σ) αλ είλαη ζσζηή ή 

ην γξάκκα (Λ) αλ είλαη ιάζνο. 

1. Η εληνιή Α  Α*1.15 απμάλεη ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Α θαηά 15%. 

2. Αλ κία έθθξαζε έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα ζπγθξηηηθό ηειεζηή, ηόηε είλαη ινγηθή. 

3. Οη ιεηηνπξγίεο ηεο εηζαγσγήο θαη ηεο δηαγξαθήο κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ κόλν ζηηο ζηαηηθέο 

δνκέο δεδνκέλσλ. 

4. Αλ Κ αιθαξηζκεηηθόο πίλαθαο 10 ζηνηρείσλ, ηόηε ε εληνιή Κ[11 MOD 12]  0 απνδίδεη ζην 

ζηνηρείν Κ[1] ηελ ηηκή 0. 

5. Κάζε δνκή επαλάιεςεο κπνξεί λα κεηαηξαπεί από ηε κία κνξθή ζηελ άιιε ρσξίο πεξηνξηζκό. 

 (Μονάδες 10) 

 

 

Α2.  

1. Να γξάςεηε νλνκαζηηθά ηεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο επί ησλ δνκώλ δεδνκέλσλ. 

                                                                                                                   
(Μονάδες 5) 

2. Να πεξηγξάςεηε, πνηα είλαη ε δηαδηθαζία κεηάθξαζεο θαη εθηέιεζεο πξνγξάκκαηνο κε ηε 

ρξήζε δηεξκελεπηή. 

                                                                                                                                 (Μονάδες 5) 
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Α3. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ηηκέο ηνπ παξαθάησ πίλαθα κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ παξαθάησ εληνιώλ. 

 

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΔΧΡΙ 4 

   ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 3 ΜΔΧΡΙ 1 ΜΔ_ΒΗΜΑ -1                    Α 

       ΑΝ (Ι+Κ) MOD 2 = 0 ΣΟΣΔ 

            Α[Ι,Κ]  Ι+Κ 

      ΑΛΛΙΩ 

            Α[Ι,Κ]  Ι-Κ 

     ΣΔΛΟ_ΑΝ 

   ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

 

(Μονάδες 10) 

 

Α4. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ εληνιέο έηζη ώζηε λα δεκηνπξγεζεί ν πίλαθαο Α. 

 

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΔΧΡΙ 4 

   ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΔΧΡΙ 4                                              Α                             

       ΑΝ (Ι+Κ) …… 5 ΣΟΣΔ 

            Α[Ι,Κ]  1 

      ΑΛΛΙΩ_ΑΝ (Ι …… Κ) = …… ΣΟΣΔ 

            Α[Ι,Κ]  2 

     ΑΛΛΙΩ 

            Α[Ι,Κ]  3 

     ΣΔΛΟ_ΑΝ 

   ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

(Μονάδες 10) 

 

 

 

 

   

   

   

   

3 3 3 2 

3 3 2 1 

3 2 1 1 

2 1 1 1 
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ΘΔΜΑ Β 

Β1. α. Να δειώζεηε ζην ζσζηό ηύπν όιεο ηηο κεηαβιεηέο θαη ηνπο πίλαθεο ζην παξαθάησ 

πξόγξακκα. Θεσξήζηε όηη ν πίλαθαο ΒΑΘ πεξηέρεη πξαγκαηηθέο βαζκνινγίεο καζεηώλ θαη ν 

πίλαθαο ΟΝ ηα νλόκαηα ηνπο. 

 β. Να πεξηγξάςεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε ηκήκαηνο πξνγξάκκαηνο. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚ 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 

    ΑΚΔΡΑΙΔ: …………………………………………………… 

    ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΔ: ………………………………………………… 

    ΧΑΡΑΚΣΗΡΔ: …………………………………………………… 

ΑΡΧΗ 

! Τκήκα Α 

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΔΧΡΙ 150 

    ΓΙΑΒΑΔ ΟΝ[Ι] 

    ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΔΧΡΙ 5 

       ΓΙΑΒΑΔ ΒΑΘ[Ι,Κ] 

    ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ 

! Τκήκα Β 

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΔΧΡΙ 150 

    Σ  0 

    ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΔΧΡΙ 5 

        Σ  Σ+ΒΑΘ[Ι,Κ] 

    ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ 

    ΜΟ[Ι]  Σ/5 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 



 
 

Σχολικό έτος 2020-2021         Σελίδα 4 

                                                 

! Τκήκα Γ 

ΜΑΦ  ΜΟ[1] 

ΘΔΣΗ_ΜΑΦ  1 

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΔΧΡΙ 150 

    ΑΝ ΜΟ[Ι] > ΜΑΦ ΣΟΣΔ 

        ΜΑΦ  ΜΟ[Ι] 

        ΘΔΣΗ_ΜΑΦ  Ι 

    ΣΔΛΟ_ΑΝ 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΓΡΑΨΔ ΟΝ[ΘΔΣΗ_ΜΑΦ], ΜΑΦ 

ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

                                                                                                                      (Μονάδες 10) 

Β2. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ εληνιέο έηζη ώζηε λα δεκηνπξγείηαη έλαο πίλαθαο 

ΜΙΝ πνπ λα πεξηέρεη ζε θάζε ζηνηρείν ηνπ ηελ ειάρηζηε ηηκή ηεο θάζε ζηήιεο ηνπ πίλαθα Π[10,20]. 

ΓΙΑ …… ΑΠΟ 1 ΜΔΧΡΙ …… 

ΜΙΝ[……]  Π[……,Κ] 

ΓΙΑ …… ΑΠΟ 2 ΜΔΧΡΙ …… 

ΑΝ Π[Ι,Κ] …… ΜΙΝ[……] ΣΟΣΔ 

ΜΙΝ[Κ]  Π[Ι,Κ] 

ΣΔΛΟ_ΑΝ 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

                                                                                                           (Μονάδες 10) 
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ΘΔΜΑ Γ 

Έλαο ππάιιεινο κηαο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο πξαγκαηνπνίεζε κία έξεπλα ζ’ έλα δείγκα 

θαηαλαισηώλ, ζέηνληαο ηνπο έλα εξώηεκα κε ηξείο επηηξεπηέο επηινγέο 'Α' ή 'Β' ή 'Γ'. Να πινπνηεζεί 

πξόγξακκα ην νπνίν: 

α. Να δηαβάδεη ηελ επηινγή ελόο αηόκνπ (ειέγρνληαο όηη είλαη επηηξεπηή) κέρξη λα δνζεί ε απάληεζε 

«ΟΧΙ», ζην εξώηεκα «Υπάξρεη άιιν άηνκν;». 

β. Να ππνινγίδεη θαη λα εκθαλίδεη ην πνζνζηό ησλ αηόκσλ πνπ επέιεμαλ ηελ θάζε επηινγή ζην 

ζύλνιν ησλ αηόκσλ πνπ εξσηήζεθαλ. 

γ. Να ππνινγίδεη θαη λα εκθαλίδεη ηελ επηινγή ή ηηο επηινγέο πνπ πξνηίκεζαλ πεξηζζόηεξν νη 

εξσηεζέληεο. 

Θεσξήζηε όηη ζα ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα ηνπιάρηζηνλ έλα άηνκν. 

           (Μονάδες 20) 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Τν Υπνπξγείν Παηδείαο επηζπκεί λα δηνξγαλώζεη θέηνο ζεκηλάξην επηκόξθσζεο 

ππνινγηζηώλ,  ζην νπνίν  δήισζαλ ζπκκεηνρή 1000 άηνκα. Να γξαθεί πξόγξακκα πνπ  

1. ζα δηαβάδεη θαη ζα εθρσξεί ζε θαηάιιεινπο πίλαθεο : 
a. ην νλνκαηεπώλπκν 
b. ην έηνο γέλλεζεο 
c. ην θύιν κε απνδεθηή ηηκή «Α», γηα ηνπο άλδξεο θαη «Γ» γηα ηηο γπλαίθεο 
d. ην επίπεδν εθπαίδεπζεο κε απνδεθηέο ηηκέο «Π» γηα Πξσηνβάζκηα, «Γ» γηα 

Γεπηεξνβάζκηα θαη «Τ» γηα Τξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  
2. Θα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη πόζα άηνκα είλαη άλσ  ησλ 50 εηώλ.  
3. Θα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη ην πνζνζηό ησλ γπλαηθώλ κε επίπεδν 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο . 
4. Θα εκθαλίδεη ηα νλόκαηα εθείλσλ κε ηε κεγαιύηεξε ειηθία. 

 

 

 (Μονάδες 20) 


