
 

Δπαναληπηική δοκιμαζία 

 

Κςπιακή 21 Αππιλίος 2013 

Ανάπηςξη Δθαπμογών ζε Ππογπαμμαηιζηικό 

Πεπιβάλλον 

Σεσνολογικήρ Καηεύθςνζηρ 

(Κύκλος Πληποθοπικήρ και Τπηπεζιών) 

ΘΔΜΑ Α  

Α1.Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό 

θαζεκηάο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 1-5 θαη 

δίπια ηε ιέμε ΩΣΟ, αλ είλαη ζσζηή, ή ηε 

ιέμε ΛΑΘΟ αλ είλαη ιαλζαζκέλε. 

1. Οη ζηαηηθέο δνκέο δεδνκέλσλ απνζεθεύνληαη 

ζε ζπλερόκελεο ζέζεηο κλήκεο. 

2. Έλαο αιγόξηζκνο είλαη δπλαηό λα κελ έρεη 

έμνδν. 

3. Σα πξνβιήκαηα κε βάζε ην είδνο επίιπζεο 

δηαθξίλνληαη ζε επηιύζηκα, αλνηθηά, 

άιπηα. 

4. Έλα πξόγξακκα γξακκέλν ζε γιώζζα κεραλήο 

δελ ρξεηάδεηαη κεηαγιώηηηζε πξνθεηκέλνπ 

λα εθηειεζηεί. 

5. Η δπαδηθή αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηείηαη 

απνθιεηζηηθά ζε ηαμηλνκεκέλνπο πίλαθεο. 

Μονάδερ 10 

Α2. Γίλεηαη ην ηκήκα αιγνξίζκνπ: 

 

 Κ  2 

 GO_ON  ΑΛΗΘΗ 

ΟΟ (Κ<= 200) ΚΑΙ (GO_ON = ΑΛΗΘΗ) ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ 

ΔΜΦΑΝΙΔ Κ*3 

 ΑΝ Κ=16 ΣΟΣΔ GO_ON  ΟΥΙ GO_ON 

 Κ  Κ^2 

 ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

ΣΔΛΟ 1Η ΑΠΟ 8 ΔΛΙΓΔ 

ΑΡΥΗ 1Η ΔΛΙΓΑ 



Να βξείηε θαη λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο: 

 

1. έλαλ αξηζκεηηθό ηειεζηή, 

2. έλαλ ζπγθξηηηθό ηειεζηή, 

3. έλαλ ινγηθό ηειεζηή, 

4. κία αξηζκεηηθή ζηαζεξά, 

5. κία ινγηθή ζηαζεξά, 

6. κηα ινγηθή κεηαβιεηή 

7. ηνλ αξηζκό ησλ επαλαιήςεσλ πνπ ζα γίλνπλ.   

Μονάδερ 8 

 

Α3. Γίλεηαη ην ηκήκα αιγνξίζκνπ:  

 

ΓΙΑΒΑΔ Α 

ΓΙΑ i ΑΠΟ –3 ΜΔΥΡΙ Α  

ΔΜΦΑΝΙΔ i  

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

 

1. Να κεηαηξαπεί ζε  ηζνδύλακν ηκήκα 

αιγνξίζκνπ κε ηε ρξήζε ηεο δνκήο 

επαλάιεςεο ΟΟ…ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ.       

                                 (μονάδες 4) 

2. Να κεηαηξαπεί ζε  ηζνδύλακν ηκήκα 

αιγνξίζκνπ κε ηε ρξήζε ηεο δνκήο 

επαλάιεςεο ΑΡΥΗ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ…ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ.    

 (μονάδες 4)      

                               

3. Γώζηε κηα ηηκή ζην Α έηζη ώζηε λα κε 

γίλεη θακία επαλάιεςε θαη κηα ηηκή ζην Α 

έηζη ώζηε λα γίλνπλ ηξεηο επαλαιήςεηο.   

                      (μονάδες 4) 

 Μονάδερ 12 

 

ΑΡΥΗ 2Η ΔΛΙΓΑ 

ΣΔΛΟ 2Η ΑΠΟ 8 ΔΛΙΓΔ 



Α4. Σν παξαθάησ ηκήκα πξνγξάκκαηνο εκθαλίδεη ην 

κέζν όξν βαζκνινγίαο ελόο καζεηή ζε 6 

καζήκαηα. Αξρηθά, δηαβάδεη ην όλνκα ελόο 

καζεηή θαη θαηόπηλ, ην αλαδεηεί ζηνλ πίλαθα 

νλνκάησλ Ολόκαηα. Δθόζνλ ε αλαδήηεζε είλαη 

επηηπρήο εκθαλίδεηαη ν κέζνο όξνο βαζκνινγίαο 

ηνπ, ζε αληίζεηε πεξίπησζε εκθαλίδεηαη ζρεηηθό 

κήλπκα. Θεσξείζηε όηη αξρηθά έρνπλ 

θαηαρσξηζηεί ηα νλόκαηα θαη νη βαζκνινγίεο ησλ 

καζεηώλ ζηνπο πίλαθεο Ολόκαηα θαη Βαζκνινγίεο 

αληίζηνηρα. 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΟ ΟΡΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

2. ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 

3.  ΥΑΡΑΚΣΗΡΔ : Ολόκαηα[30], Όλνκα 

4.  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΔ : Βαζκνινγίεο [30,6], Αζξ 

5.  ΑΚΔΡΑΙΔ : i,k,ζέζε, Βξέζεθε 

6. ΑΡΥΗ 

   ……… 

7.  ΓΙΑΒΑΔ ‘Όλνκα’ 

8.  i  1 

9.  Βξέζεθε  ΦΔΤΓΗ 

10.  ΟΟ i <= 30 Η Βξέζεθε = ΦΔΤΓΗ  ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ 

11.   ΑΝ Όλνκα = Ολόκαηα[i] TOTE 

12.    Βξέζεθε  ΑΛΗΘΗ 

13.    ζέζε  i 

14.    i  i +1 

15.   ΣΔΛΟ_ΑΝ 

16.  ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

17.  ΑΝ Βξέζεθε = ΑΛΗΘΗ ΣΟΣΔ 

18.   Αζξ  0  

19.   ΓΙΑ k ΑΠΟ 1 ΜΈΥΡΙ 6 

20.    Αζξ  Αζξ + Βαζκνινγίεο [ζέζε, k] 

21.   ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

22.   ΔΜΦΑΝΙΔ ‘Ο κέζνο όξνο είλαη :’, Αζξ/6 

23.  ΑΛΛΙΧ 

24.   ΔΜΦΑΝΙΔ ‘Ο καζεηήο δελ βξέζεθε’ 

25.  ΣΔΛΟ_ΑΝ 

26. ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΑΡΥΗ 3Η ΔΛΙΓΑ 

ΣΔΛΟ 3Η ΑΠΟ 8 ΔΛΙΓΔ 

ΑΡΥΗ 3Η ΔΛΙΓΑ 



Να βξεζνύλ ηα ζπληαθηηθά θαη ινγηθά ιάζε ηεο 

παξαπάλσ ιύζεο. Να ζεκεηώζεηε ζην ηεηξάδην ζαο ηελ 

γξακκή θαη ην είδνο θάζε ιάζνπο πνπ εληνπίζαηε.  

Μονάδερ 6 

Α5. Να γξάςεηε ηελ παξαθάησ αξηζκεηηθή παξάζηαζε ζε 

Γιώζζα.  

   -β+  Γ 

 

       2α 

Μονάδερ 4 

ΘΔΜΑ Β  

Β1.  Να ζρεδηαζηεί ην δηάγξακκα ξνήο πνπ αληηζηνηρεί 

ζην αθόινπζν ηκήκα αιγνξίζκνπ: 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΔΥΡΙ 10 

 ΓΙΑ k ΑΠΟ 10 ΜΔΥΡΙ i ΜΔ_ΒΗΜΑ -1 

  ΑΝ i mod k = 0 ΣΟΣΔ ΔΜΦΑΝΙΔ i, k 

 ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

Μονάδερ 8 

Β2. Γίλεηαη ην παξαθάησ πξόγξακκα ην νπνίν ειέγρεη 

αλ ε ζπλάξηεζε ΑΛΑ_ΡΧΙΚΑ ππνινγίδεη ζσζηά ην 

γηλόκελν 2 αθεξαίσλ αξηζκώλ.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΛΔΓΥΟ 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 

 ΑΚΔΡΑΙΔ: Α,Β,Γ 

ΑΡΥΗ 

 ΓΙΑΒΑΔ Α,Β 

 Γ  ΑΛΑ_ΡΧΙΚΑ(Α,Β) 

 ΑΝ Α * Β = Γ ΣΟΣΔ 

  ΓΡΑΦΔ ‘ΧΣΟ ΓΙΝΟΜΔΝΟ’ 

 ΑΛΛΙΧ 

  ΓΡΑΦΔ ‘ΛΑΘΟ ΓΙΝΟΜΔΝΟ’ 

 ΣΔΛΟ_ΑΝ 

ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΑΡΥΗ 4Η ΔΛΙΓΑ 

ΣΔΛΟ 4Η ΑΠΟ 8 ΔΛΙΓΔ 



 

ΤΝΑΡΣΗΗ ΑΛΑ_ΡΧΙΚΑ(Α1,Α2):ΑΚΔΡΑΙΑ 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ  

 ΑΚΔΡΑΙΔ: Α1,Α2, 

ΑΡΥΗ 

 0 

 ΟΟ Α2>0 ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ 

  ΑΝ Α2 MOD 2 = 1 TOTE 

      + Α1 

  ΣΔΛΟ_ΑΝ 

  Α1  Α1 * 2 

  Α2  Α2 DIV 2 

 ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

 ΑΛΑ_ΡΧΙΚΑ   

ΣΔΛΟ_ΤΝΑΡΣΗΗ 

 

α) Να γξάςεηε ηζνδύλακν πξόγξακκα ρσξίο λα θάλεη 

θιήζε ππνπξνγξάκκαηνο. 

Μονάδερ 4                                                  

β) Να εθηειέζεηε ην πξόγξακκα πνπ γξάςαηε ζην 

πξνεγνύκελν εξώηεκα γηα ηηκέο εηζόδνπ Α=3 θαη 

Β=6. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ πίλαθα ηηκώλ 

ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ. 

Μονάδερ 2                                                  

γ) Να γξάςεηε δηαδηθαζία ηζνδύλακε κε ηε ζπλάξηεζε. 

Μονάδερ 3                                                  

 δ)Να μαλαγξάςεηε ην πξόγξακκα ώζηε λα ρξεζηκνπνηεί 

ηε δηαδηθαζία. 

Μονάδερ 3                                                  

 

 

                                            

ΣΔΛΟ 5Η ΑΠΟ 7 ΔΛΙΓΔ 

ΑΡΥΗ 5Η ΔΛΙΓΑ 



ΘΔΜΑ Γ  

Ο δηεπζπληήο ηνπ ζεάηξνπ ΑΚΡΟΠΟΛ επηζπκεί λα 

κεραλνγξαθήζεη ηελ έθδνζε εηζηηεξίσλ. Σν ζέαηξν 

δηαζέηεη 200 ζέζεηο ζηελ πιαηεία ηνπ θαη 100 ζέζεηο 

ζηνλ εμώζηε. Σν εηζηηήξην γηα ηελ πιαηεία θνζηίδεη 

15 επξώ ελώ γηα ηνλ εμώζηε 12 επξώ. 

Να γξαθεί αιγόξηζκνο πνπ  

Γ1. επαλαιεπηηθά θάλεη ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο : 

α. Δκθαλίδεη ηα παξαθάησ ελεκεξσηηθά κελύκαηα: 

 «ΠΑΣΗΣΔ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΓΙΑ ΔΚΓΟΗ ΔΙΙΣΗΡΙΧΝ» 

 «ΠΑΣΗΣΔ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΓΙΑ ΚΛΔΙΙΜΟ ΣΑΜΔΙΟΤ»                                              

Μονάδερ 1                                                  

β. Γέρεηαη ηελ επηινγή ηνπ ηακία ειέγρνληαο ηελ 

νξζή θαηαρώξηζή ηεο, κε κόλεο απνδεθηέο ηηο 

ηηκέο 1 θαη 2.                                                           

Μονάδερ 2                                                  

γ. ε πεξίπησζε πνπ ν ηακίαο πιεθηξνινγήζεη 1 

ηόηε εηζάγεη ην πιήζνο ησλ εηζηηεξίσλ θαη ηνλ 

ηύπν ζέζεο πνπ επηζπκεί ν πειάηεο. Να γίλεηαη 

έιεγρνο γηα ζεηηθό πιήζνο εηζηηεξίσλ θαη έιεγρνο 

γηα ηνλ ηύπν ζέζεο, κε απνδεθηέο ηηκέο Π γηα 

ζέζε ζηελ πιαηεία θαη Δ γηα ζέζε ζηνλ εμώζηε.  

εκείσζε : ν πειάηεο κπνξεί λα επηιέμεη κόλν 

ζέζεηο ζηνλ εμώζηε ή κόλν ζέζεηο ζηελ πιαηεία.                                                                                        

Μονάδερ 2                                                  

δ. ε πεξίπησζε πνπ επαξθνύλ ηα δηαζέζηκα 

εηζηηήξηα, γηα ηηο ζέζεηο πνπ επηζπκεί ν 

πειάηεο, εκθαλίδεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηνπο, 

ελώ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ επαξθνύλ εκθαλίδεηαη 

θαηάιιειν κήλπκα. 

Μονάδερ 3                                                  

 Η επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία ηεξκαηίδεηαη όηαλ δνζεί 

ε επηινγή 2 από ηνλ ηακία, κεηά ην αξρηθό 

ελεκεξσηηθό κήλπκα, ή όηαλ δηαηεζνύλ όια ηα 

εηζηηήξηα θαη ηνπ εμώζηε θαη ηεο πιαηείαο.         

Μονάδερ 3                                                 

ΑΡΥΗ 6Η ΔΛΙΓΑ 

ΣΔΛΟ 6Η ΑΠΟ 8 ΔΛΙΓΔ 



 

ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο λα : 

Γ2. εκθαλίδνληαη ηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ ζεάηξνπ. 

Μονάδερ 3  

                                               

Γ3. εκθαλίδεηαη ην πιήζνο ησλ εηζηηεξίσλ πνπ 

πεξίζζεςαλ από θάζε ηύπν ζέζεο (εμώζηε/πιαηεία).  

Μονάδερ 3  

                                                

Γ4. εκθαλίδεηαη ην πνζνζηό ησλ εηζηηεξίσλ πνπ 

δηαηέζεθαλ γηα ηνλ εμώζηε ζε ζρέζε κε ηα 

εηζηηήξηα πνπ δηαηέζεθαλ ζπλνιηθά. 

Μονάδερ 3                                                 

 

ΘΔΜΑ Γ 

  Σν Αξηζκνιαρείν είλαη έλα παηρλίδη ηύρεο κε 

επηινγή αξηζκώλ. Αθνξά ζηελ αθξηβή πξόβιεςε έμη 

(6) δηαθνξεηηθώλ αξηζκώλ πνπ θιεξώλνληαη από 

κία ζεηξά ζαξάληα ελλέα (49) αξηζκώλ, από ην 1 

κέρξη θαη ην 49. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ γίλεη 2300 

θιεξώζεηο. 

  Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα ζε Γιώζζα ην νπνίν : 

 

Γ1. πεξηιακβάλεη ηκήκα δειώζεσλ 

Μονάδερ 2 

 

Γ2. δηαβάδεη ηηο εμάδεο αξηζκώλ πνπ έρνπλ 

θιεξσζεί κέρξη ζήκεξα θαη ηηο  απνζεθεύεη ζε 

πίλαθα Λ[2300,6] (βιέπε επόκελν ζρήκα-

παξάδεηγκα). Γελ απαηηείηαη έιεγρνο εγθπξό-

ηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

 

 

 

 

Μονάδερ 4                                                 

22 43 18 23 16 7 

… … … … … … 

3 18 24 25 39 41 

ΣΔΛΟ 7Η ΑΠΟ 8 ΔΛΙΓΔ 

ΑΡΥΗ 7Η ΔΛΙΓΑ 



 

Γ3. Με δεδνκέλν όηη ζην ζύλνιν ησλ αθέξαησλ 

αξηζκώλ {1,2,...,48,49}, νη πεξηηηνί(κνλνί) 

είλαη πεξηζζόηεξνη ησλ άξηησλ(δπγώλ),  λα 

δηαπηζηώλεη αλ ηζρύεη ην ίδην θαη γηα όινπο 

ηνπο αξηζκνύο πνπ έρνπλ θιεξσζεί κέρξη 

ζήκεξα. Να εκθαλίδεη έλα απ’ ηα κελύκαηα: 

πιενλάδνπλ νη πεξηηηνί ή πιενλάδνπλ νη 

άξηηνη ή είλαη ίζνη ζε αξηζκό νη άξηηνη κε 

ηνπο πεξηηηνύο. 

Μονάδερ 5 
 

Γ4. Να εκθαλίδεη ηνλ αξηζκό ή ηνπο αξηζκνύο, αλ 

είλαη πεξηζζόηεξνη από έλαλ, πνπ έρνπλ 

θαζπζηεξήζεη πεξηζζόηεξν λα θιεξσζνύλ. 

Μονάδερ 5 

 

Γ5. Να βξίζθεη ηνπο 6 αξηζκνύο πνπ έρνπλ 

θιεξσζεί ηηο ιηγόηεξεο θνξέο κέρξη ζήκεξα. Να 

ηνπο εκθαλίδεη κε αύμνπζα δηάηαμε σο πξνο  ην 

πιήζνο θιεξώζεώλ ηνπο.  

Μονάδερ 4 

 

εκείσζε: Θεσξείζηε όηη θαη νη 49 αξηζκνί έρνπλ 

δηαθνξεηηθό πιήζνο θιεξώζεσλ κεηαμύ 

ηνπο.                                                

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

ΣΔΛΟ 8Η ΑΠΟ 8 ΔΛΙΓΔ 

ΑΡΥΗ 8Η ΔΛΙΓΑ 


