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ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &  

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Ηµεροµηνία: Σάββατο 8 Απριλίου 2017 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ Α 

Α1.  Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω 

προτάσεις 1 – 5 και δίπλα τη λέξη Σωστό αν είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος αν 

είναι λανθασµένη. 

1. Η λειτουργία επί των δοµών δεδοµένων "Εισαγωγή" αποτελεί µια από τις 

τυπικές λειτουργίες των πινάκων. 

2. Η λογική έκφραση “Καληµέρα” > ”Καλησπέρα” έχει ως αποτέλεσµα την 

τιµή ΑΛΗΘΗΣ. 

3. Η περιορισµένη εµβέλεια υποχρεώνει όλες τις µεταβλητές που 

χρησιµοποιούνται σε ένα τµήµα προγράµµατος, να δηλώνονται σε αυτό το 

τµήµα. 

4. Η δοµή επανάληψης ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕ_ΒΗΜΑ 10 θα 

εκτελεστεί ακριβώς 2 φορές. 

5. Ο µεταγλωττιστής, εφόσον δεν βρει συντακτικά λάθη σε ένα πρόγραµµα, 

παράγει το εκτελέσιµο πρόγραµµα. 

Μονάδες 10 

Α2. i. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήµατα του δοµηµένου προγραµµατισµού.  

Μονάδες 6 

ii. Να αναφέρετε και να περιγράψετε τα µειονεκτήµατα της χρήσης πινάκων.  

Μονάδες 4 

ii. Ποιους κανόνες πρέπει να ακολουθούν οι λίστες των παραµέτρων; 

Μονάδες 3 
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A3. ∆όθηκε σε δύο µαθητές το ακόλουθο πρόβληµα. «Να γίνει πρόγραµµα το οποίο 

θα διαβάζει τους βαθµούς 30 µαθητών και θα εµφανίζει το µέσο όρο τους και 

τον µεγαλύτερο από αυτούς». Και οι δύο έδωσαν σωστές λύσεις. Ο ένας από 

αυτούς έδωσε την παρακάτω λύση, στην οποία χρησιµοποιείται πίνακας. Ο 

δεύτερος προτίµησε να δώσει µια λύση του συγκεκριµένου προβλήµατος χωρίς 

χρήση πίνακα. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη λύση που µπορεί να έδωσε ο 

δεύτερος. 

 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 

ΓΡΑΨΕ “Bαθµός µαθητή:” 

∆ΙΑΒΑΣΕ ΒΑΘ[i] 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

S � 0 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 

S � S + ΒΑΘ[i] 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΜΟ � S/30 

ΓΡΑΨΕ “Μέσος όρος τµήµατος:”, ΜΟ 

max � ΒΑΘ[1] 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 30 

ΑΝ ΒΑΘ[i] > max ΤΟΤΕ 

max � ΒΑΘ[i] 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΓΡΑΨΕ “Μεγαλύτερος βαθµός:”, max 

Μονάδες 6 
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Α4. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα προγράµµατος σε «ΓΛΩΣΣΑ»: 

 

        ΑΝ  α>5  ΤΟΤΕ 

             ΑΝ  β<5  ΤΟΤΕ 

                    Κ � ΑΛΗΘΗΣ 

             ΑΛΛΙΩΣ 

                    Κ � ΨΕΥ∆ΗΣ 

             ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

        ΑΛΛΙΩΣ 

                    Κ � ΨΕΥ∆ΗΣ 

        ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

 

Να συµπληρωθεί η παρακάτω εντολή εκχώρησης, ώστε να έχει το ίδιο 

αποτέλεσµα µε το παραπάνω τµήµα προγράµµατος. 

 

Κ � ………………….. 

Μονάδες 4 

 

Α5 .  ∆ίνεται πίνακας ακεραίων αριθµών Α[50]. Να συµπληρωθούν τα κενά 1-7 στο 

παρακάτω τµήµα προγράµµατος ώστε στις πρώτες θέσεις του πίνακα Β[50] να 

τοποθετούνται οι άρτιοι αριθµοί του πίνακα Α και στις επόµενες οι περιττοί. 

 

κ�(1)  

λ�(2) 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ (3) 

 ΑΝ   (4)   ΤΟΤΕ 
  κ�κ+1 

  Β[(5)]�Α[i] 

 ΑΛΛΙΩΣ 

  λ�(6) 

  Β[(7)]�Α[i] 

 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

Μονάδες 7 
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ΘΕΜΑ B 

Β1. Να γραφτεί ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ σε ΓΛΩΣΣΑ, που θα δέχεται ως παράµετρο έναν 

πίνακα που περιέχει ακέραιους, τον Π[10,12] και θα αντιµεταθέτει τα στοιχεία 

της 3
ης

 µε τα στοιχεία της 7
ης

 στήλης, 

Μονάδες 6 

Β2. Έστω ότι υπάρχουν οι µονοδιάστατοι πίνακες Α[10] και Β[7] που περιέχουν 

στοιχεία ίδιου τύπου. Να γραφεί τµήµα προγράµµατος σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο 

θα δηµιουργεί έναν πίνακα Γ[17], ο οποίος θα περιέχει στις 10 πρώτες θέσεις 

του τα στοιχεία του πίνακα Α[10] και στις υπόλοιπες τα στοιχεία του πίνακα 

Β[7]. 

Μονάδες 5 

Β3. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα προγράµµατος. 

∆ΙΑΒΑΣΕ Ν 

Σ�0 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 5 ΜΕΧΡΙ Ν ΜΕ_ΒΗΜΑ 4 

 ∆ΙΑΒΑΣΕ Κ 

 ΟΣΟ Κ>=0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

  Κ�Κ-i 

  Σ�Σ+Κ 

 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΓΡΑΨΕ Σ 

 

i) Να µετατραπεί σε ισοδύναµο µε αποκλειστική χρήση της εντολής 

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ… ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ, όπου χρειάζεται επανάληψη. 

ii) Πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή Σ�Σ+Κ, αν δοθούν από το 

πληκτρολόγιο, διαδοχικά οι τιµές 7, 5. 

iii) Τι θα εκτυπωθεί κατά την παραπάνω περίπτωση. 

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ Γ 

Σε ένα τηλεοπτικό παιχνίδι µε τον τίτλο «ΕΠΙΖΩΝ», διαγωνίζονται δύο οµάδες µε 10 

παίκτες η καθεµία. Η πρώτη οµάδα έχει το όνοµα «Celebrities» και η άλλη το όνοµα 

«Fighters». Οι οµάδες αυτές διαγωνίζονται σε ένα παιχνίδι ταχύτητας και 

δεξιοτεχνίας το οποίο παίζεται σε διαδοχικούς γύρους. Σε κάθε γύρο συµµετέχει ένας 

παίκτης από κάθε οµάδα. Νικήτρια ανακηρύσσεται η οµάδα που θα συµπληρώσει 

πρώτη δέκα νίκες. Να γράψετε πρόγραµµα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 

Γ1. Να εκχωρεί στη µεταβλητή OMΑ∆Α1 τη τιµή «Celebrities» και στη 

µεταβλητή OMΑ∆Α2 την τιµή «Fighters». 

Μονάδες 1 

Γ2. Να δέχεται από το πληκτρολόγιο και να αποθηκεύει στον δισδιάστατο πίνακα 

ΠΑΙΚΤΕΣ [10,2] τα ονόµατα των παικτών. Θεωρείστε ότι στην πρώτη στήλη 

αποθηκεύονται τα ονόµατα των «Celebrities» και στην δεύτερη στήλη τα 

ονόµατα των «Fighters». 

Μονάδες 1 

Γ3. Για κάθε γύρο του παιχνιδιού: 

α. Να διαβάζει το όνοµα του παίκτη που κέρδισε το γύρο και καλεί, δυο 

φορές, το υποπρόγραµµα Ανήκει_Στην_Οµάδα, το οποίο περιγράφεται 

στο ερώτηµα Γ6. Την πρώτη φορά για να ελέγξει αν ο παίκτης ανήκει 

στους «Celebrities» και την δεύτερη φορά για να ελέγξει αν ο παίκτης 

ανήκει στους «Fighters».  

Μονάδες 2 

β. Η παραπάνω διαδικασία εισαγωγής δεδοµένων θα σταµατάει όταν κάποια 

οµάδα συµπληρώσει πρώτη δέκα νίκες 

Μονάδες 3 

Γ4. Να εµφανίζει ποια οµάδα κέρδισε το έπαθλο και το µήνυµα «∆ύσκολη νίκη» 

αν η διαφορά είναι µέχρι και δύο νίκες, «Καθαρή νίκη» αν η διαφορά είναι από 

3 µέχρι και 5 νίκες και «Άνετη επικράτηση» αν η διαφορά είναι από 6 νίκες και 

πάνω. 

Μονάδες 3 

Γ5. Να εµφανίζει τις περισσότερες συνεχόµενες νίκες, που έκαναν σε διαδοχικούς 

γύρους, οι «Fighters», αν αυτές είναι τουλάχιστον δυο. ∆ιαφορετικά να 

εµφανίζει το µήνυµα οι «Οι Fighters δεν έκαναν συνεχόµενες νίκες». 

Μονάδες 3 

Γ6. Να κατασκευάσετε το υποπρόγραµµα Ανήκει_Στην_Οµάδα που να δέχεται 

ως παραµέτρους ένα δισδιάστατο πίνακα χαρακτήρων 10 γραµµών και 2 

στηλών (τα ονόµατα των παικτών), µια µεταβλητή χαρακτήρων (το όνοµα ενός 
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παίκτη) και έναν ακέραιο (τον αριθµό µιας στήλης) και να επιστρέφει την τιµή 

ΑΛΗΘΗΣ αν υπάρχει το όνοµα του παίκτη στην αντίστοιχη στήλη ή την τιµή 

ΨΕΥ∆ΗΣ στην αντίθετη περίπτωση. 

Μονάδες 7 

Παρατήρηση: Υπάρχει περίπτωση, το όνοµα του παίκτη που νίκησε τον γύρο, να 

δοθεί λανθασµένα. Σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να επηρεάζονται ούτε οι νίκες 

των οµάδων ούτε οι συνεχόµενες νίκες των Fighters. 

 

ΘΕΜΑ ∆ 

Στο Final Four του πανευρωπαϊκού πρωταθλήµατος µπάσκετ συµµετέχουν 4 οµάδες 

οι οποίες έχουν από 12 παίκτες στη διάθεση τους. Οι 4 οµάδες χωρίζονται σε δυο 

ζευγάρια και το κάθε ζευγάρι αγωνίζεται σε έναν ηµιτελικό. Οι νικήτριες οµάδες κάθε 

ηµιτελικού αγωνίζονται στον τελικό και η νικήτρια οµάδα του τελικού 

ανακηρύσσεται "Πρωταθλήτρια Ευρώπης". 

Η διοργανώτρια αρχή διατηρεί τον πίνακα ΟΜ[4] µε τα ονόµατα των τεσσάρων 

οµάδων, και τον πίνακα Π[48] µε τα ονόµατα των παικτών κάθε οµάδας. Οι παίκτες 

που ανήκουν στην ίδια οµάδα βρίσκονται σε συνεχόµενες θέσεις στον πίνακα Π ως 

εξής: στις θέσεις 1 έως 12 οι παίκτες της οµάδας που βρίσκεται στη 1
η
 θέση του 

πίνακα ΟΜ, στις θέσεις 13 έως 24 οι παίκτες της οµάδας που βρίσκεται στη 2
η
 θέση 

του πίνακα ΟΜ κ.ο.κ. Επίσης διατηρεί τον πίνακα ΠΟΝ[48,8] µε τους πόντους που 

πέτυχε κάθε παίκτης σε κάθε µια περίοδο του κάθε αγώνα. Ένας αγώνας µπάσκετ 

αποτελείται από 4 περιόδους (οι στήλες 1 έως 4 αφορούν τον 1
ο
 αγώνα που έδωσε η 

κάθε οµάδα και οι στήλες 5 έως 8 το 2
ο
 αγώνα). Αν ένας παίκτης δεν αγωνιστεί σε 

κάποια περίοδο τότε στον πίνακα ΠΟΝ τοποθετείται η τιµή -1. Να γράψετε 

πρόγραµµα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο για το Final Four 2017 που πραγµατοποιείται στην 

Κωνσταντινούπολη να: 

 

∆1. α. ∆ιαβάζει τα ονόµατα των 4 οµάδων και τα καταχωρεί στον πίνακα ΟΜ[4].  

β. ∆ιαβάζει τα ονόµατα των 48 παικτών και τα καταχωρεί στον πίνακα Π[48].  

γ. ∆ιαβάζει τους πόντους που πέτυχε κάθε παίκτης σε κάθε περίοδο, και τους 

καταχωρεί στον πίνακα ΠΟΝ[48,8], ελέγχοντας να είναι θετικός αριθµός ή 

το µηδέν (αν δεν πέτυχε κανέναν πόντο) ή το -1 αν δεν αγωνίστηκε στην 

συγκεκριµένη περίοδο. 

Μονάδες 3 

∆2. Να υπολογίζει και να καταχωρεί σε έναν πίνακα ΣΠ[48] τους πόντους που 

πέτυχε κάθε παίκτης σε όλη τη διάρκεια του Final Four.  

Μονάδες 3 
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∆3. Να εµφανίζει, για κάθε οµάδα, το όνοµα του παίκτη που έβαλε τους 

περισσότερους πόντους. Θεωρείστε ότι µόνο ένας παίκτης από κάθε οµάδα 

πέτυχε τους περισσότερους πόντους. 

Μονάδες 4 

∆4. Να εµφανίζει το πλήθος των παικτών που δεν έπαιξαν σε κανένα παιχνίδι. Αν 

δεν υπάρχουν τέτοιοι παίκτες να εµφανίζει το µήνυµα « Όλοι οι παίκτες 

αγωνίστηκαν.». 

Μονάδες 4 

∆5. Αν γνωρίζετε ότι στον 1
ο
 ηµιτελικό παίζει η ΟΜ[1] µε την ΟΜ[2] και στον 2

ο
 

ηµιτελικό παίζει η ΟΜ[3] µε την ΟΜ[4], να υπολογίζει τους πόντους κάθε 

οµάδας στα ηµιτελικά (τέσσερις πρώτες περίοδοι) και να εµφανίζει τις δύο 

οµάδες που κέρδισαν στους ηµιτελικούς οι οποίες θα παίξουν στον τελικό. 

Έπειτα να υπολογίζει τους πόντους κάθε µιας από τις δύο οµάδες στον τελικό 

(τέσσερις επόµενες περίοδοι) και να εµφανίζει την Πρωταθλήτρια Ευρώπης 

2017.  

Μονάδες 6 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε παιχνίδι ολοκληρώθηκε µετά από 4 περιόδους και δεν υπήρξε 

περίπτωση ισοπαλίας σε κάποιο παιχνίδι. Νικήτρια σε κάποιο αγώνα ανακηρύσσεται 

η οµάδα εκείνη που οι παίκτες της πέτυχαν συνολικά τους περισσότερους πόντους. 
 

 

Σας ευχόµαστε επιτυχία στον όµορφο αγώνα σας!! 

 


