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Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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ΘΕΜΑ 1o
Α.

Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις
1– 5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν
η πρόταση είναι λανθασµένη.
1.
2.
3.
4.
5.

Β.

Στο αριστερό µέλος µίας εντολής εκχώρησης τιµής, µπορεί να
υπάρχουν περισσότερες από µία µεταβλητές.
Ένα πρόγραµµα σε συµβολική γλώσσα ή γλώσσα χαµηλού επιπέδου
τελικά µετατρέπεται σε γλώσσα µηχανής.
Ο δοµηµένος προγραµµατισµός περιέχει την ιεραρχική σχεδίαση και
τον τµηµατικό προγραµµατισµό.
Ο τελεστής mod είναι συγκριτικός.
Στην εντολή α  β mod γ η µεταβλητή α µπορεί να είναι
πραγµατικού τύπου.

Πόσες φορές εκτελούνται τα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµων;

Για x από 1 µέχρι 10 µε_βήµα 0
Εµφάνισε “ΟΕΦΕ”
Τέλος_επανάληψης

Γ.
∆.

E.

(10 µονάδες)

Για x από 10 µέχρι 1 µε_βήµα 0
Εµφάνισε “ΟΕΦΕ”
Τέλος_επανάληψης

(4 µονάδες)

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των γλωσσών 4ης γενιάς; Να αναφέρετε ένα
παράδειγµα.
(6 µονάδες)
Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ Συνάρτησης και ∆ιαδικασίας;
(4 µονάδες)

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αλγόριθµο του πολλαπλασιασµού αλλά
ρώσικα και να κάνετε σε πίνακα τις τιµές που λαµβάνουν οι µεταβλητές του
αλγορίθµου αν για είσοδο δώσουµε τους αριθµούς 17 και 32
(6 µονάδες)

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.
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∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου:
p←1
∆ιάβασε n
Για i από 1 µέχρι n
p←p * i
Τέλος_επανάληψης
Εµφάνισε p
µε

χρήση

της

δοµή

επανάληψης
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Να µετατραπεί σε ισοδύναµο
Αρχή_επανάληψης…Μέχρις_ότου

Ζ.

(4 µονάδες)

Να βρείτε αν οι παρακάτω εκφράσεις είναι αληθείς η ψευδείς:
1.

(3+8/4*3>6) ΚΑΙ ((10=3*2^2) Ή (7*9>=16))

2.

(OXI (9 MOD 5 = 20-4*2^2)) Ή (5+7 DIV 4 > 4) ΚΑΙ (΄Β΄=΄Α΄)

(6 µονάδες)

ΘΕΜΑ 2o
Α.

∆ίνεται παρακάτω ένα πρόγραµµα µε δύο υποπρόγραµµα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΕΦΕ_2011
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α, β, αποτέλεσµα1, αποτέλεσµα2, ΟΕΦΕ1
ΑΡΧΗ
∆ΙΑΒΑΣΕ α, β
αποτέλεσµα1 ← ΟΕΦΕ2(β,α)
ΚΑΛΕΣΕ ΟΕΦ(α,β,ΟΕΦΕ1)
αποτέλεσµα2 ← ΟΕΦΕ1
ΓΡΑΨΕ αποτέλεσµα1, αποτέλεσµα2
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΟΕΦ(β, α,ΟΕΦΕ1)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α, β,ΟΕΦΕ1
ΑΡΧΗ
ΟΕΦΕ1 ← β + α mod 3
ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.
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ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΟΕΦΕ2(α, β): ΑΚΕΡΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α, β,γ,δ
ΑΡΧΗ
γ← α-β*2
δ← β*3
ΟΕΦΕ2 ← γ + δ div 2
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιµές που θα εµφανιστούν κατά την
εκτέλεση του προγράµµατος που δόθηκε, αν ως τιµές εισόδου δοθούν οι
αριθµοί:
α=9 και β=2.
(6 µονάδες)

ii.

Να ξαναγράψετε το πρόγραµµα, ώστε να επιτελεί την ίδια λειτουργία
χρησιµοποιώντας ∆ιαδικασία αντί της Συνάρτησης και Συνάρτηση
αντί της ∆ιαδικασίας αφού πρώτα µετατρέψετε αντίστοιχα τη
∆ιαδικασία σε Συνάρτηση και τη Συνάρτηση σε ∆ιαδικασία.
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i.

(6 µονάδες)

B.

∆ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος

Αλγόριθµος Μέτρηµα_Λέξεων
Πλ_Χαρ  0
Λέξεις  0
Όσο Πλ_Χαρ <= 100 Επανάλαβε
∆ιάβασε Χαρ
Αν Χαρ <> ‘ ‘ Τότε
Αρχή_επανάληψης
Πλ_Χαρ  Πλ_Χαρ + 1
∆ιάβασε Χαρ
Μέχρις_ότου Χαρ = ‘ ‘
Λέξεις  Λέξεις +1
Αλλιώς
Πλ_Χαρ  Πλ_Χαρ + 1
Τέλος_Αν
Τέλος_επανάληψης
Εµφάνισε ‘‘Οι λέξεις που δόθηκαν µέσα σε 100 χαρακτήρες ήταν:’’, Λέξεις
Τέλος Μέτρηµα_Λέξεων

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.
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Να γίνει το διάγραµµα ροής του παραπάνω αλγόριθµου.
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(8 µονάδες)

ΘΕΜΑ 3o
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Σε ένα σχολείο, η Τεχνολογική κατεύθυνση της Γ' Λυκείου έχει 50 µαθητές. Ο
πίνακας ΕΠ[50], περιέχει τα επώνυµά τους, ενώ ο πίνακας Β[50,14] περιέχει τους
βαθµούς των µαθητών στα 14 µαθήµατα τους. Στις 10 πρώτες στήλες του πίνακα Β,
βρίσκονται οι βαθµοί για τα µαθήµατα γενικής παιδείας, ενώ στις 4 τελευταίες στήλες
βρίσκονται οι βαθµοί για τα µαθήµατα κατεύθυνσης. Να γραφεί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ το
οποίο:
α.

β.

γ.

δ.

ε.

Να διαβάζει τα δεδοµένα και να τα καταχωρεί στους παραπάνω πίνακες. Για
τον πίνακα Β[50,14] να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος δεδοµένων ώστε οι
βαθµοί να ανήκουν στο διάστηµα 0-20.
(3 µονάδες)

Να εµφανίζει για κάθε µαθητή το επώνυµό του, το µέσο όρο του στα
µαθήµατα γενικής παιδείας και το µέσο όρο του στα µαθήµατα κατεύθυνσης,
καλώντας το υποπρόγραµµα που θα δηµιουργήσετε στο ερώτηµα δ.
(4 µονάδες)

Να βρεθεί το ποσοστό των µαθητών (επί του συνόλου των µαθητών), που
έχουν µέσο όρο στα µαθήµατα κατεύθυνσης µεγαλύτερο από το µέσο όρο στα
µαθήµατα γενικής παιδείας.
(4 µονάδες)

Να κατασκευάσετε υποπρόγραµµα που θα δέχεται τον πίνακα µε τις
βαθµολογίες και ένα αριθµό, που θα αντιπροσωπεύει τη σειρά στην οποία
βρίσκεται κάποιος µαθητής και θα επιστρέφει το µέσο όρο στα µαθήµατα
γενικής παιδείας και το µέσο όρο στα µαθήµατα κατεύθυνσης
(7 µονάδες)
Μπορούµε στο παραπάνω ερώτηµα να χρησιµοποιήσουµε συνάρτηση;
∆ικαιολογείστε την απάντησή σας.
(2 µονάδες)

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.
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ΘΕΜΑ 4o
Στο τηλεοπτικό show «DANCING WITH THE STARS» συµµετέχουν 14
διαγωνιζόµενοι και λαµβάνουν βαθµολογία από τέσσερις κριτές ξεχωριστά. Η
βαθµολογία διαµορφώνεται από το άθροισµα της βαθµολογίας των 4 κριτών και από
τις ψήφους των τηλεθεατών.
Να κατασκευάσετε αλγόριθµο που να διαβάζει τα ονόµατα των 14
διαγωνιζοµένων και να τα αποθηκεύει σε ένα πίνακα ΟΝ[14]. Επίσης σε άλλο
πίνακα ΚΡΙΤΕΣ[4] να διαβάζει τα ονόµατα των 4 κριτών. Σε ένα άλλο πίνακα
ΒΑΘ [14,4] να διαβάζει τη βαθµολογία του κάθε κριτή για κάθε διαγωνιζόµενο
και να ελέγχει αν η βαθµολογία είναι από το 1 µέχρι το 10. Τέλος στο πίνακα
ΒΚ[14] να διαβάζει τις ψήφους που πήρε ο κάθε διαγωνιζόµενος από το
τηλεοπτικό κοινό
4 µονάδες
Να βρίσκει το διαγωνιζόµενο «Τρύφωνα» και τι βαθµό πήρε από τον κριτή
«Λάτσιο». (υπάρχουν και οι δύο στους αντίστοιχους πίνακες). Για τον κριτή
αυτόν να βρείτε και να εµφανίσετε τα ονόµατα των διαγωνιζοµένων στους
οποίους έδωσε βαθµό µεγαλύτερο από το βαθµό που έδωσε στον «Τρύφωνα»
καθώς και τη διαφορά της βαθµολογίας τους από τον «Τρύφωνα».
4 µονάδες
Να αποθηκεύει στον πίνακα Σ[14] και να εµφανίζει τη συνολική βαθµολογία
του κάθε διαγωνιζοµένου, η οποία υπολογίζεται από την συνολική βαθµολογία
των κριτών προστιθέµενης και της βαθµολογίας του κοινού ως εξής: Ο πρώτος
σε ψήφους από το κοινό λαµβάνει 42 βαθµούς, ο δεύτερος 39, ο τρίτος 36
κ.ο.κ. µέχρι τον τελευταίο που θα λάβει 3 βαθµούς. (∆εν υπάρχει καµία
ισοβαθµία στις ψήφους του κοινού.)
7 µονάδες
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α.

β.

γ.

δ.

Να εµφανίζει το όνοµα του διαγωνιζόµενου που θα αποχωρήσει από το show.
Από το show αποχωρεί ο διαγωνιζόµενος που συγκέντρωσε τη µικρότερη
συνολική βαθµολογία. Αν υπάρχει ισοβαθµία στην τελευταία θέση (µε τη
µικρότερη βαθµολογία), τότε αποχωρεί ο διαγωνιζόµενος που έχει πάρει τον
µικρότερο βαθµό από κάποιο κριτή.
Θεωρήστε ότι υπάρχει µοναδική µικρότερη βαθµολογία από κάποιο κριτή και
δεν υπάρχει ισοβαθµία για το κριτήριο αυτό.
5 µονάδες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΥΠΟ∆ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ.
Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.

