
 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Τι ονομάζεται πίνακας στη ΓΛΩΣΣΑ;  

 

Α2. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος, ο οποίος αντιγράφει τα Ν στοιχεία ενός μονοδιάστα-

του πίνακα Α, ακολουθούμενα από τα Μ στοιχεία ενός μονοδιάστατου πίνακα Β, σε ένα 

μονοδιάστατο πίνακα Γ με Ν+Μ στοιχεία. 

Αλγόριθμος Συνένωση  

Δεδομένα //Α, Ν, Β, M//  

Για i από ____________  μέχρι ____________   

 Γ[____________]  Α[____________] 

Τέλος_επανάληψης  

Για i από ____________  μέχρι ____________   

 Γ[____________]  Β[____________] 

Τέλος_επανάληψης  

Αποτελέσματα //Γ//  

Τέλος Συνένωση 

Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω αλγόριθμο με τα κενά συμπληρω-

μένα, έτσι ώστε να επιτελεί την επιθυμητή λειτουργία.  

 

Α3. Να γράψετε τη σύνταξη της εντολής ΟΣΟ... ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ και να περιγράψετε τη 

λειτουργία της. 

 

Α4. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: 

 Ρ  1 

 Διάβασε n  

 Για i από 1 μέχρι n 

  Ρ  P * i 



 

 

 Τέλος_επανάληψης  

 Γράψε P 

Να μετατραπεί σε ισοδύναμο με Αρχή_επανάληψης... Μέχρις_ότου χρήση της 

δομή επανάληψης 

 

Α5. Να γράψετε συμπληρωμένο στο τετράδιό σας το ακόλουθο τμήμα αλγορίθμου, το ο-

ποίο πραγματοποιεί αναζήτηση όλων των στοιχείων του πίνακα W[10] στον πίνακα 

S[1000], έτσι ώστε τα στοιχεία του πίνακα W[10] να καταλαμβάνουν συνεχόμενες 

θέσεις στον πίνακα S[1000]. Ο αλγόριθμος βρίσκει τη θέση ί του S, απ’ όπου αρχίζει 

η πρώτη εμφάνιση των στοιχείων του W[10]. 

F   ΨΕΥΔΗΣ  

i  1 

ΟΣΟ ____________  ΚΑΙ ____________  ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

 j 0 

 ΟΣΟ ____________  ΚΑΙ ____________  ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

  j  j + 1 

 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

 ΑΝ ____________  ΚΑΙ ____________  ΤΟΤΕ 

  F  ΑΛΗΘΗΣ  

 ΑΛΛΙΩΣ 

  i  i + 1  

 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

AN F = ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ  

 ΓΡΑΨΕ i  

ΑΛΛΙΩΣ 

 ΓΡΑΨΕ 'ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ' 

ΤΕΛΟΣ ΑΝ 

 

Α6. Γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη 

λέξη Σωστό για τη σωστή πρόταση και τη λέξη Λάθος για τη λανθασμένη. 

α) Η συνάρτηση είναι ένας τύπος υποπρογράμματος που δεν μπορεί να εκτελέσει 

όλες τις λειτουργίες ενός προγράμματος. 

 

β) Κάθε υποπρόγραμμα μπορεί να σχεδιαστεί, να αναπτυχθεί και να συντηρηθεί 

αυτόνομα. 

 



 

 

γ) Η χρήση ενός πίνακα σε ένα πρόγραμμα απαιτεί από πριν να γνωρίζουμε το 

μέγιστο πλήθος των στοιχείων που θα αποθηκευτούν σε αυτόν. 

 

δ) Η επανάληψη ΓΙΑ ί ΑΠΟ 10 ΜΕΧΡΙ 1 θα εκτελεστεί 10 φορές. 

 

ε) Κατά την δημιουργία ενός προγράμματος χρησιμοποιούνται κατά σειρά 

1.συντάκτης 2. συνδέτης - φορτωτής 3. μεταγλωττιστής ή διερμηνευτής. 

  

ΘΕΜΑ Β 

B.1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου, το οποίο διαβάζει έναν θετικό αριθμό από 

τον χρήστη. Αν δοθεί μη θετικός αριθμός ζητάει από τον χρήστη άλλον αριθμό. 

 Αρχή_επανάληψης  

  Διάβασε α  

 Μέχρις_ότου α>0 

Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω αλγόριθμο τροποποιημένο, έτσι ώ-

στε: 

α) Να υπολογίζει και να εμφανίζει πόσες φορές δόθηκε μη θετικός αριθμός. Αν δοθεί 

την πρώτη φορά θετικός αριθμός να εμφανίζει το μήνυμα «Σωστά». 

 

β) Να υπολογίζει και να εμφανίζει τον μέσο όρο των μη θετικών αριθμών που δόθη-

καν. Αν δεν δοθούν μη θετικοί αριθμοί να εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα.  

 

γ) Να υπολογίζει και να εμφανίζει τον μεγαλύτερο κατά απόλυτη τιμή μη θετικό α-

ριθμό που δόθηκε. Αν δεν δοθούν μη θετικοί αριθμοί να εμφανίζεται κατάλληλο 

μήνυμα. 

 

B.2. Δίνεται ο πίνακας Α τεσσάρων στοιχείων με τιμές  

Α[1]=3, Α[2]=5, Α[3]=8, Α[4]=13 

και το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: 

 i  1 

 j  4 

 όσο i<=3 επανάλαβε 

  προχειρο  Α[j] 

  A[j]  A[i] 

  A[i]  πρόχειρο 

  Γράψε Α[1], Α[2], Α[3] 

  i  i + 1 



 

 

  j  j - 1 

  τέλος_επανάληψης 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές που θα εμφανισθούν κατά την εκτέλεσή του. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Ένα πρατήριο υγρών καυσίμων διαθέτει έναν τύπο καυσίμου που αποθηκεύεται σε δεξα-

μενή χωρητικότητας 10.000 λίτρων. Να αναπτύξετε πρόγραμμα που: 

Γ.1. Να περιέχει τμήμα των απαραίτητων σταθερών και μεταβλητών. 

 

Γ.2. να διαβάζει την ποσότητα (σε λίτρα) του καυσίμου που υπάρχει αρχικά στη δεξαμενή 

μέχρι να δοθεί έγκυρη τιμή. 

 

Για κάθε όχημα που προσέρχεται στο πρατήριο 

Γ.3. να διαβάζει τον τύπο του οχήματος (“Β” για βυτιοφόρο όχημα που προμηθεύει το 

πρατήριο με καύσιμο και “Ε” για επιβατηγό όχημα που προμηθεύεται καύσιμο από το 

πρατήριο). 

 

Γ.4. Αν το όχημα είναι βυτιοφόρο τότε να γεμίζει τη δεξαμενή μέχρι την πλήρωσή της.  

Αν το όχημα είναι επιβατηγό τότε να διαβάζει την ποσότητα καυσίμου την οποία θέ-

λει να προμηθευτεί και, αν υπάρχει επάρκεια καυσίμου στη δεξαμενή, τότε το επιβα-

τηγό όχημα να εφοδιάζεται με τη ζητούμενη ποσότητα καυσίμου, διαφορετικά το 

όχημα να μην εξυπηρετείται. 

 

Γ.5. Η επαναληπτική διαδικασία να τερματίζεται, όταν αδειάσει η δεξαμενή του πρατηρίου 

ή όταν δεν εξυπηρετηθούν τρία διαδοχικά επιβατηγά οχήματα. 

 

Γ.6. Στο τέλος το πρόγραμμα να εμφανίζει: 

α) τη μέση ποσότητα καυσίμου ανά επιβατηγό όχημα που εξυπηρετήθηκε 

β) τη συνολική ποσότητα καυσίμου με την οποία τα βυτιοφόρα ανεφοδίασαν τη δε-

ξαμενή. 

 

Σημειώσεις: 

• Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας για τον τύπο του οχήματος. 

• Θεωρήστε ότι στο πρατήριο προσέρχεται ένα τουλάχιστον επιβατηγό όχημα για το 

οποίο η ποσότητα καυσίμου στη δεξαμενή επαρκεί. 

ΘΕΜΑ Δ 

Εταιρεία που ασχολείται με μετρήσεις τηλεθέασης καταγράφει στοιχεία, ανά ημέρα και για 

χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας, τα οποία αφορούν την τηλεθέαση των κεντρικών δελτίων 

ειδήσεων που προβάλλονται από πέντε (5) τηλεοπτικούς σταθμούς. 



 

 

Για τη διευκόλυνση της στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων να αναπτύξετε πρό-

γραμμα το οποίο: 

Δ.1. Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων. 

 Μονάδες / 2  

Δ.2. Για κάθε έναν από τους τηλεοπτικούς σταθμούς να δέχεται το όνομά του και το πλή-

θος των τηλεθεατών που παρακολούθησαν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων κάθε μέρα 

της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Κυριακή. Να μη γίνει έλεγχος εγκυρότητας. 

 Μονάδες / 4  

Δ.3. Να καλεί για κάθε έναν από τους τηλεοπτικούς σταθμούς κατάλληλο υποπρόγραμμα, 

το οποίο να υπολογίζει και να επιστρέφει το μέσο πλήθος τηλεθεατών, που παρακο-

λούθησαν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του, τη συγκεκριμένη εβδομάδα. 

Να αναπτύξετε το κατάλληλο υποπρόγραμμα. 

 Μονάδες / 4  

Δ.4. Να εμφανίζει τα ονόματα των σταθμών για τους οποίους ο μέσος όρος τηλεθέασης 

του Σαββατοκύριακου (2 ημέρες) ήταν τουλάχιστον 10% μεγαλύτερος από το μέσο 

όρο τηλεθέασης στις καθημερινές (Δευτέρα έως και Παρασκευή). 

 Μονάδες / 5  

Δ.5. Να εμφανίζει τα ονόματα των τηλεοπτικών σταθμών, οι οποίοι κάθε ημέρα, από Δευ-

τέρα έως και Κυριακή, παρουσιάζουν συνεχώς, από ημέρα σε ημέρα, αύξηση τηλεθέ-

ασης. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι σταθμοί, να εμφανίζει το μήνυμα: «Κανένας 

σταθμός δεν είχε συνεχή αύξηση τηλεθέασης». 

 Μονάδες / 5  

 

 




