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ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019 

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ Α 
 

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 
και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η 
πρόταση είναι λανθασµένη. 

 

1. Μπορούµε να θεωρήσουµε το δισδιάστατο πίνακα ότι είναι ένας 
µονοδιάστατος πίνακας, όπου κάθε θέση του περιέχει ένα νέο µονοδιάστατο 
πίνακα. 

2. Η δηµιουργία του εκτελέσιµου προγράµµατος γίνεται ακόµα και στην 
περίπτωση που το αρχικό πρόγραµµα περιέχει λογικά λάθη. 

3. Με τη δοµή επανάληψης ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ µπορούν να εκφραστούν όλες 
οι επαναλήψεις. 

4. Η χρήση υποπρογραµµάτων δυσκολεύει την ανάπτυξη του αλγορίθµου και 
του αντίστοιχου προγράµµατος. 

5. Το µειονέκτηµα της περιορισµένης εµβέλειας είναι πως οι µεταβλητές σε 
διαφορετικά υποπρογράµµατα πρέπει να έχουν διαφορετικά ονόµατα. 

 Μονάδες 10 

Α2.  
1. Περιγράψτε τους τύπους δεδοµένων που υποστηρίζει η ΓΛΩΣΣΑ. Αναφέρατε 

τουλάχιστον δύο παραδείγµατα από κάθε έναν τύπο. 

 Μονάδες 4 
2. Ποιος από τους τρόπους αναπαράστασης ενός αλγορίθµου, εγκυµονεί τον 

κίνδυνο παραβίασης της αποτελεσµατικότητας και γιατί;  
 Μονάδες 2 
3. Γράψτε τις συναρτήσεις που περιέχονται στη ΓΛΩΣΣΑ καθώς και τη µαθηµατική 

τους ερµηνεία.  
 Μονάδες 4 
  

Α3. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω εκφράσεις 
και δίπλα την τιµή τους αν στις µεταβλητές Χ και Υ υπάρχουν αποθηκευµένες οι τιµές 
2 και 3 αντίστοιχα. 

 
1. Χ DIV Υ-Χ MOD Y 
 
2. Χ DIV Υ+Χ MOD Y 

 
3. Χ DIV Υ*Χ MOD Y 

 
4. Χ DIV Υ=Χ MOD Y 
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 Μονάδες 8 
Α4. Στα µαθηµατικά, ένας θετικός ακέραιος αριθµός για τον οποίο το άθροισµα των κύβων 

των ψηφίων του είναι ίσο µε τον ίδιο τον αριθµό, ονοµάζεται ‘’Νάρκισσος’’ ή αριθµός 
Armstrong. Για παράδειγµα ο αριθµός 371 είναι αριθµός Armstrong γιατί ισχύει: 371 = 
33+73+13 (371= 27+ 343+1). Να γραφτεί τµήµα προγράµµατος σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο 
θα εµφανίζει όλους τους τριψήφιους αριθµούς Armstrong. 

 
 Μονάδες 7 

 
Α5. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα προγράµµατος γραµµένο σε ΓΛΩΣΣΑ. Για κάθε 

µεταβλητή του, να γράψετε στο τετράδιό σας το όνοµά της και δίπλα τον τύπο της. 
 

 Α 100 
 Β 0 
 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ∆ΙΑΒΑΣΕ Γ 
  ∆ Α/2 
  Α Α-∆ 
  Β Β+3 
  Ε  Γ=’ΨΕΥ∆ΗΣ’  
 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Α<0 Ή Γ=’ΨΕΥ∆ΗΣ’ 
   
 Μονάδες 5 

 
ΘΕΜΑ Β 
∆ίνεται το παρακάτω πρόγραµµα γραµµένο σε ΓΛΩΣΣΑ. 
  
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΕΙΣ 
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
     ΑΚΕΡΑΙΕΣ:Κ,∆,Μ 
    ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:Χ,Υ 
 ΑΡΧΗ 
   ΓΡΑΨΕ '∆ώστε δύο αριθµούς' 
  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
      ∆ΙΑΒΑΣΕ Χ,Υ 
      ΑΝ Χ<>Α_Μ(Χ)Ή Υ<>Α_Μ(Υ)Ή Χ<=0 Ή Υ<=0 ΤΟΤΕ 
          ΓΡΑΨΕ 'Μόνο θετικούς ακέραιους αριθµούς. Παρακαλώ ξαναδώστε' 
       ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
    ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ=Α_Μ(Χ)ΚΑΙ Υ=Α_Μ(Υ)ΚΑΙ Χ>0 ΚΑΙ Υ>0 
    Κ  Α_Μ(Χ) 
    ∆  Α_Μ(Υ) 
    Μ  ∆ 
    ΟΣΟ Μ<>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
        Μ  Κ MOD ∆ 
        Κ  ∆ 
        ∆  Μ 
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
    ΓΡΑΨΕ Κ 
 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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Β1. Να υπολογιστούν οι τιµές των µεταβλητών Μ, Κ, ∆ κατά τη διάρκεια των 
επαναλήψεων, αν ως είσοδος δοθούν οι τιµές 150 και 35. 
  Μονάδες 10 

 
Β2. Να σχεδιαστεί το ∆ιάγραµµα Ροής του αλγορίθµου που περιγράφεται στο πρόγραµµα. 

 Μονάδες 10 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 

Στο αγώνισµα της κατάδυσης, η προσπάθεια του κάθε διαγωνιζοµένου βαθµολογείται από 
6 κριτές. Ο κάθε κριτής βαθµολογεί την κατάδυση µε έναν βαθµό από το 1 µέχρι και το 8. Η 
µεγαλύτερη και η µικρότερη βαθµολογία που δόθηκε από τους κριτές, δεν λαµβάνεται υπ’ 
όψιν. Η τελική βαθµολογία της προσπάθειας του διαγωνιζοµένου, προκύπτει από το µέσο 
όρο των βαθµών που έδωσαν οι υπόλοιποι 4 κριτές, πολλαπλασιασµένος µε τον 
συντελεστή δυσκολίας της κατάδυσης. Ο συντελεστής δυσκολίας είναι ένας αριθµός 
µεγαλύτερος από το 0.7 και µικρότερος από το 1.3. Να γραφτεί πρόγραµµα σε ΓΛΩΣΣΑ το 
οποίο: 

 
Γ1.  Να περιέχει τµήµα δηλώσεων. 

Μονάδες 2 
Γ2.  Να διαβάζει το όνοµα του κάθε διαγωνιζοµένου και θα χρησιµοποιεί κατάλληλο 

υποπρόγραµµα για την εισαγωγή των βαθµών των κριτών, του συντελεστή δυσκολίας 
και τον υπολογισµό των ζητουµένων όπως περιγράφεται στο ερώτηµα Γ5. 

Μονάδες 1 
Γ3.  Όταν ως όνοµα διαγωνιζόµενου δοθεί η λέξη ‘ΤΕΛΟΣ’ τότε θα εµφανίζει το όνοµα του 

νικητή και τη βαθµολογία του (Θεωρήστε πως είναι µοναδικός). 
Μονάδες 3 

Γ4.  Στη συνέχεια θα εµφανίζει τη µεγαλύτερη διαφορά βαθµών των κριτών που δόθηκε 
καθώς και το µέσο όρο των βαθµολογιών που πήραν οι διαγωνιζόµενοι. 

Μονάδες 5 
Γ5.  Να κατασκευαστεί υποπρόγραµµα το οποίο θα διαβάζει τον συντελεστή δυσκολίας και 

τους βαθµούς των κριτών. Θα υπολογίζει και θα επιστρέφει τη βαθµολογία του 
διαγωνιζοµένου καθώς και τη διαφορά του µεγαλύτερου από το µικρότερο βαθµό των 
κριτών που δεν λήφθηκαν υπ’ όψιν.  

Μονάδες 9 
Σηµείωση: Να µην γίνει χρήση της στατικής δοµής δεδοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ τόσο στο κύριο 
πρόγραµµα όσο και στο υποπρόγραµµα. Η εµφάνιση των αποτελεσµάτων να συνοδεύεται 
µε κατάλληλα µηνύµατα. 
 
 

ΘΕΜΑ ∆ 
 
Στα µαθηµατικά, ένας τετραγωνικός πίνακας ονοµάζεται Άνω τριγωνικός όταν όλα τα 
στοιχεία κάτω από την κύρια διαγώνιο είναι µηδενικά και υπάρχει τουλάχιστον ένα µη 
µηδενικό στοιχείο πάνω από την κύρια διαγώνιο. Αντίστοιχα, ονοµάζεται Κάτω Τριγωνικός 
όταν όλα τα στοιχεία πάνω από την κύρια διαγώνιο είναι µηδενικά και υπάρχει τουλάχιστον 
ένα µη µηδενικό στοιχείο κάτω από την κύρια διαγώνιο. Αν όλα τα στοιχεία πάνω και κάτω 
από την κύρια διαγώνιο είναι µηδενικά αλλά υπάρχει έστω και ένα µη µηδενικό στοιχείο 
στην κύρια διαγώνιο, ονοµάζεται ∆ιαγώνιος. Αν όλα τα στοιχεία του είναι µηδενικά, 
ονοµάζεται Μηδενικός. Να γραφτεί πρόγραµµα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 
 
 

∆1. Να περιλαµβάνει τµήµα δηλώσεων.   
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Μονάδες 2 
∆2. Να διαβάζει τον ακέραιου τύπου πίνακα Π[100,100].   

Μονάδες 1 

∆3. Να ελέγχει αν ο πίνακας που διάβασε είναι: Άνω, Κάτω, ∆ιαγώνιος, Μηδενικός ή 
τυχαίος και να εµφανίζει κατάλληλο µήνυµα.  

Μονάδες 8 
∆4. Στην περίπτωση που είναι ∆ιαγώνιος, να αντιγράφει τα στοιχεία της διαγωνίου του 

στον βοηθητικό πίνακα ∆[100] και 
Μονάδες 1 

∆5. να υπολογίζει και να εµφανίζει τα βασικά στατιστικά µεγέθη: τη µέση τιµή (µ), την 
τυπική απόκλιση (σ) και τη διάµεσο τιµή των ακεραίων αριθµών του πίνακα ∆[100]. 
  

Μονάδες 8 
 

Σηµείωση: Το τετράγωνο της τυπικής απόκλισης ισούται µε το λόγο του αθροίσµατος των 
τετραγώνων των αριθµών προς το πλήθος (Ν) τους, µειωµένο κατά το τετράγωνο της 

µέσης τιµής. ∆ίνεται δηλαδή από τον τύπο: 

2

2 21

N

i
Xi

N
σ µ== −

∑
 .  

Ο υπολογισµός της διαµέσου τιµής απαιτεί την αύξουσα ταξινόµηση των αριθµών. Τότε 
διάµεσος τιµή είναι η τιµή για την οποία οι µισοί αριθµοί είναι µικρότεροι και οι άλλοι µισοί 
µεγαλύτεροι. Στην περίπτωση που το πλήθος των αριθµών είναι περιττό, τότε διάµεσος 
τιµή είναι ο µεσαίος, ενώ στην περίπτωση που είναι άρτιο, τότε διάµεσος είναι το 
ηµιάθροισµα των δύο µεσαίων. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Καλά Αποτελέσµατα! 
 

Θεοδόσης Ζυγουρίτσας  
Καθηγητής Α.Ε.Π.Π. 

(Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  
& Τεχνολογίας Η/Υ) 
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