
 

 

 

 

 

 

 

 

Πανελλήνιεσ εξετάςεισ 2011 

Δ’ τάξησ Εςπερινού Γενικού Λυκείου 

Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγραμματιςτικό 

Περιβάλλον 

Α) Ενδεικτικέσ απαντήςεισ των θεμάτων 
 

ΘΕΜΑ  Α 

 

Α1.  

1. Σωςτι  2. Σωςτι  3. Λάκοσ  4. Λάκοσ  5. Λάκοσ 

Α2. 

1. Σωςτι  2. Σωςτι  3. Σωςτι  4. Λάκοσ         5. Λάκοσ 

Α3. 
Αν Β < 80 και Y < 1.70 τότε 
Γράψε "Ελαφρύς, κοντός"  

Τέλος_αν  

Α4.   
Σ  0 

i  1 
Όσο i <= 100 επανάλαβε 
Διάβασε Χ 

Σ  Σ + Χ 

i  i + 1 
Τέλος_επανάληψης 

Α5.  



α. Αλγόρικμοσ είναι μια πεπεραςμζνθ ςειρά ενεργειϊν, αυςτθρά κακοριςμζνων και 

εκτελζςιμων ςε πεπεραςμζνο χρόνο που ςτοχεφουν ςτθν επίλυςθ ενόσ 

προβλιματοσ (ςελίδα 25 βιβλίου μακθτι). 

β. Κακοριςτικότθτα: κάκε εντολι πρζπει να κακορίηεται χωρίσ καμιά αμφιβολία για 

τον τρόπο εκτζλεςισ τθσ. Λόγου χάριν, μία εντολι διαίρεςθσ πρζπει να κεωρεί και 

τθν περίπτωςθ, όπου ο διαιρζτθσ λαμβάνει μθδενικι τιμι (ςελίδα 26 βιβλίου 

μακθτι). 

Περατότθτα: ο αλγόρικμοσ να τελειϊνει μετά από πεπεραςμζνα βιματα εκτζλεςθσ 

των εντολϊν τουσ (ςελίδα 26 βιβλίου μακθτι). 

γ. Στθ βιβλιογραφία ςυναντϊνται διάφοροι τρόποι αναπαράςταςθσ αλγορίκμου: με 

ελεφκερο κείμενο, με διαγραμματικζσ τεχνικζσ, με φυςικι γλϊςςα κατά βιματα και 

με κωδικοποίθςθ (ςελίδα 28 βιβλίου μακθτι). 

 

ΘΕΜΑ  Β 
 

Β1.  

Θα εμφανιςτοφν οι τιμζσ: 5, 4, 7, 9, 9, 16, 11, 25, 13, 36 

Β2. 

 



ΘΕΜΑ  Γ 
 
 

Αλγόριθμος Κατάστημα 
 

! ερϊτθμα Γ1, ειςαγωγι  ςτοιχείων ςε πίνακεσ 

Για i από 1 μέχρι 12 
 Διάβασε ΕΙΣ_09[i], ΕΙΣ_10[i] 
Τέλος_επανάληψης 
 

! ερϊτθμα Γ2, εφρεςθ του μεγίςτου κάκε πίνακα 

! αποκθκεφουμε και τθ κζςθ για ερϊτθμα Γ3 

μεγ_09  ΕΙΣ_09[1] 

θ_09  1 

μεγ_10  ΕΙΣ_10[1] 

θ_10  1 
Για i από 2 μέχρι 12 
 Αν ΕΙΣ_09[i] > μεγ_09 τότε 

  μεγ_09  ΕΙΣ_09[i] 

  θ_09  i 
 Τέλος_αν 
 Αν ΕΙΣ_10[i] > μεγ_10 τότε 

  μεγ_10  ΕΙΣ_10[i] 

  θ_10  i 
 Τέλος_αν 
Τέλος_επανάληψης 
Εμφάνισε μεγ_09, μεγ_10 
 

! ερϊτθμα Γ3, ςυγκρίνω τισ κζςεισ των μεγίςτων 

Αν θ_09 = θ_10 τότε 
 Εμφάνισε "Ο μήνας μεγίστων ίδιος και για τα 2 έτη" 
Αλλιώς 
 Εμφάνισε "Ο μήνας μεγίστων δεν είναι ίδιος και για τα 2 έτη" 
Τέλος_αν 
 

! ερϊτθμα Γ4, άκροιςμα κάκε πίνακα 

Σ_09  0 

Σ_10  0 
Για i από 1 μέχρι 12 

 Σ_09  Σ_09 + ΕΙΣ_09[i] 

 Σ_10  Σ_10 + ΕΙΣ_10[i] 
Τέλος_επανάληψης 

ΜΟ9  Σ_09/12 

ΜΟ10  Σ_10/12 
Εμφάνισε  ΜΟ9, ΜΟ10 
! ερϊτθμα Γ5, μετρθτισ που κα καταμετρά πόςεσ φορζσ το ςτοιχείο του ενόσ πίνακα 

! είναι μεγαλφτερο από το αντίςτοιχο του άλλου 

κ  0 
Για i από 1 μέχρι 12 
 Αν ΕΙΣ_09[i] > ΕΙΣ_10[i] τότε 

  κ  κ + 1 

A 



 Τέλος_αν 
Τέλος_επανάληψης 
Εμφάνισε κ 
 

Τέλος Κατάστημα 
 

ΘΕΜΑ  Δ 

 
Αλγόριθμος Αρχηγοί 
! οι γραμμζσ εκφράηουν κάκε ζναν παίκτθ που ψιφιςε 

! οι στήλες εκφράηουν το πϊσ κάκε παίκτθσ ψηφίστηκε 

! ερϊτθμα Δ1, ειςαγωγι ςτοιχείων ςε πίνακα 

Για i από 1 μέχρι 22 
 Για j από 1 μέχρι 22 
  Αρχή_επανάληψης 
   Διάβασε ΨΗΦΟΣ[i, j] 
  Μέχρις_ότου ΨΗΦΟΣ[i, j] = 0 ή ΨΗΦΟΣ[i, j] = 1 
 Τέλος_επανάληψης 
Τέλος_επανάληψης 
 

! ερϊτθμα Δ2, επεξεργαςία κατά γραμμζσ 

! καταμετρϊ για κάκε παίκτθ, πόςεσ ψιφουσ ζδωςε ςε ςυμπαίκτεσ του  

Για i από 1 μέχρι 22 

 έδωσεψ  0 
 Για j από 1 μέχρι 22 

  έδωσεψ  έδωσεψ + ΨΗΦΟΣ[i, j] 
 Τέλος_επανάληψης 
 Εμφάνισε έδωσεψ 

Τέλος_επανάληψης 
 

! ερϊτθμα Δ3, επεξεργαςία κατά ΣΤΗΛΕΣ του πίνακα ΨΗΦΟΣ ϊςτε να καταμετρθκοφν οι ψιφοι κάκε παίκτθ 
Για j από 1 μέχρι 22 

 έλαβεψ  0 
 Για i από 1 μέχρι 22 

  έλαβεψ  έλαβεψ + ΨΗΦΟΣ[i, j] 
 Τέλος_επανάληψης 

 ΕΛΑΒΕ[j]  έλαβεψ  ! για ερϊτθμα ερϊτθμα Δ4 
 Εμφάνισε έλαβεψ 
Τέλος_επανάληψης 
 

! ερϊτθμα Δ4, εφρεςθ μεγίςτου και κζςθσ του ςτον πίνακα ΕΛΑΒΕ 

μέγιστο  ΕΛΑΒΕ[1] 
θ  1 
Για j από 2 μέχρι 22 
  Αν ΕΛΑΒΕ[j] > μέγιστο τότε 

μέγιστο  ΕΛΑΒΕ[j] 
θ  j 

  Τέλος_αν  
Τέλος_επανάληψης  
Εμφάνισε θ 



 

 

! ερϊτθμα Δ5, επεξεργαςία τθσ κυρίασ διαγωνίου, τα ςτοιχεία δθλαδι όπου γραμμι = ςτιλθ 

! απαιτείται ζνασ βρόχοσ 

Για π από 1 μέχρι 22 
  Αν ΨΗΦΟΣ[π, π] = 0 τότε 
   Εμφάνισε π 

  Τέλος_αν 
Τέλος_επανάληψης 
 
Τέλος Αρχηγοί 

 

 

 

Β) Γενικόσ ςχολιαςμόσ των θεμάτων 
Τα φετινά κζματα των πανελλθνίων εξετάςεων ςτο μάκθμα Ανάπτυξθ 

Εφαρμογϊν ςε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό τουσ ιταν 

ςαφι, ορκά διατυπωμζνα και κάλυπταν ζνα μεγάλο φάςμα τθσ φλθσ. Ο βακμόσ 

δυςκολίασ τουσ ιταν μικρότεροσ  από τα περυςινά κζματα, ςωςτά διαβακμιςμζνοσ 

και ο υποψιφιοσ ζπρεπε να είναι καλά προετοιμαςμζνοσ ϊςτε να ανταπεξζλκει ςτισ 

απαιτιςεισ τουσ.  

Τα κζματα ςτα εςπερινά λφκεια ιταν παρεμφερι με μειωμζνο βακμό δυςκολίασ 

ςε ςχζςθ με τα θμεριςια. 

 

 Εκ μζρουσ τθσ ΠΕΚΑΠ 

 θ επιτροπι επιμζλειασ κεμάτων 

 

 

 Κανίδθσ Βαγγζλθσ 

 Πφρηα Φανι 

 Τςιωτάκθσ Παναγιϊτθσ 

 

 

 


