
 

 

 

 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
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. Στο αριστερό μέλος μιας εντολής εκχώρησης τιμής μπορεί να υπάρχουν 

περισσότερες από μία μεταβλητές.  

2. Οι διαστάσεις ενός πίνακα μπορούν να τροποποιηθούν αν χρειάζεται κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης ενός αλγορίθμου. 

3. Η δυαδική αναζήτηση μπορεί να εφαρμοστεί σε μη ταξινομημένους πίνακες.  

4. Η ιεραρχία των λογικών τελεστών είναι μικρότερη από εκείνη των 

συγκριτικών.  

5. Το εκτελέσιμο πρόγραμμα δημιουργείται ακόμα και στην περίπτωση που το 

πηγαίο πρόγραμμα περιέχει λογικά, αλλά όχι συντακτικά λάθη.  

Α2. Τι ονομάζεται στοίβα; Ποιες είναι οι κύριες λειτουργίες σε μία στοίβα και 
ποιο είναι το σφάλμα που μπορεί να συμβεί σε κάθε μία από αυτές. Πως λέγεται 
ο δείκτης που χρησιμοποιείται κατά την υλοποίηση της στοίβας με 
μονοδιάστατο πίνακα; 
Α3. Να αναφέρετε τα μειονεκτήματα της χρήσης πινάκων.  
Α4. Να υλοποιήσετε διαδικασία που θα δέχεται ως παράμετρο έναν πίνακα 
ακεραίων Α[25,20] και θα αντιμεταθέτει τα στοιχεία της 8ης με τα στοιχεία της 
24ης γραμμής. 
Α5. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος. 
Σ  0 
ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 
ΓΙΑ i AΠΟ Χ ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕ_ΒΗΜΑ -3 
 ΔΙΑΒΑΣΕ Α 
 ΑΝ Αmod2 = 0 TOTE 
  Σ  Σ + Α 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

1. Να μετατρέψετε το τμήμα αλγορίθμου σε ισοδύναμο διάγραμμα ροής.  

  

2. Να μετατρέψε το τμήμα αλγορίθμου σε ισοδύναμο με την χρήση μόνο της δομής 

επανάληψης «ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ» 

 
 
 
 



 

 

 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. Δίνεται ο πίνακας ακεραίων αριθμών Α[80]. Να συμπληρωθούν τα κενά 1-7 
στο παρακάτω τμήμα προγράμματος ώστε στις πρώτες θέσεις του πίνακα Β[80] 
να τοποθετούνται οι αριθμοί του πίνακα Α που είναι πολλαπλάσια του 3 και στις 
επόμενες θέσεις οι υπόλοιποι αριθμοί του πίνακα Α. 
ΑΡΧΗ 
  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   
Β2. Ποιες τιμές θα εμφανιστούν στην οθόνη κατά την εκτέλεση του παρακάτω 
τμήματος προγράμματος;  
  A <- ΑΛΗΘΗΣ 
  B <- 240 
  X <- 0 
  ΟΣΟ A ΚΑΙ B > 1 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
    B <- B div 2 
    ΑΝ B mod 2 = 0 ΤΟΤΕ 
      A <- ΑΛΗΘΗΣ 
      X <- X + B 
    ΑΛΛΙΩΣ 
      A <- ΟΧΙ A 
      X <- X + 1 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
    ΓΡΑΨΕ A, B, X 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΡΑΨΕ B + X 

 
 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Μια θεατρική αίθουσα διαθέτει 500 θέσεις και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να 
διαθέσει στο κοινό εισιτήρια για την πρεμιέρα μιας παράστασης που θα φιλοξενήσει 
τις επόμενες εβδομάδες. Το γενικό εισιτήριο για την πρεμιέρα έχει ορισθεί στα 20 
ευρώ ενώ υπάρχει και μια έκπτωση 40% για θεατές που είναι ειδικής κατηγορίας, 
φοιτητές, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ, στρατιώτες. Να υλοποιήσετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το 
οποίο: 

1. Θα περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.     

2. Για κάθε έναν πελάτη που κάνει αίτηση κράτησης εισιτηρίων θα διαβάζει το πλήθος 

των εισιτηρίων που θέλει. Η επαναληπτική διαδικασία θα τερματίζεται όταν 

τελειώσουν οι διαθέσιμες θέσεις.       

  



 

 

3. Αν τα εισιτήρια που ζητάει ο πελάτης είναι διαθέσιμα τότε θα διαβάζει το πλήθος 

των ατόμων της κράτησης που ανήκουν σε κάποια από τις προαναφερθείσες ειδικές 

κατηγορίες και σε αυτό το πλήθος των εισιτηρίων θα εφορμόζεται η έκπτωση 40% 

και θα εμφανίζει το κόστος κράτησης. Αν τα εισιτήρια που ζητάει ο πελάτης δεν είναι 

διαθέσιμα τότε θα εμφανίζει το μήνημα «Αποτυχημένη προσπάθεια κράτησης». Να 

γίνεται έλεγχος εγκυρότητας ώστε το πλήθος εισιτηρίων ειδικής κατηγορίας ανά 

κράτηση να είναι το πολύ ίσο με το συνολικό πλήθος εισιτηρίων της κράτησης.  

4. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τις συνολικές εισπράξεις του θεάτρου από την 

πρεμιέρα. 

5. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει πόσες αποτυχημένες προσπάθειες κράτησης έγιναν. 

6. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το πλήθος των ατόμων που άνηκαν σε κάποια από 

τις προαναφερθείσες ειδικές κατηγορίες.   

7. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει ποιος ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός εισιτηρίων 

ειδικής κατηγορίας ανά κράτηση. Επίσης θα εμφανίζει το πλήθος των κρατήσεων 

που είχαν αυτό το μέγιστο πλήθος εισιτηρίων ειδικής κατηγορίας.  

 
 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Με αφορμή μια στατιστική μελέτη, για 20 αρχαιολογικά μουσεία ανά τον κόσμο 
καταγράφηκαν τα πλήθη των ανθρώπων που τα επισκέφθηκαν κατά την 
διάρκεια ενός μηνός 30 ημερών. Να υλοποιήσετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το 
οποίο: 

1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. 

2. Για κάθε ένα από τα μουσεία να διαβάζει το όνομά του σε πίνακα ΟΝ[20]. 

Επιπλέον, για κάθε ημέρα από τις 30 του μήνα να διαβάζει το πλήθος των 

επισκέψεων του κάθε μουσείου σε πίνακα ΕΠ[20,30]. Να γίνει έλεγχος 

εγκυρότητας ώστε οι επισκέψεις να είναι μηδενικοί ή θετικοί αριθμοί. 

3. Να εμφανίζει το όνομα του μουσείου που ήταν ο δημοφιλέστερο, δηλαδή με τις 

περισσότερες συνολικές επισκέψεις. Θεωρείστε ότι είναι μοναδικό. 

4. Να διαβάζει το όνομα ενός μουσείου και αν αυτό βρίσκεται στη λίστα των 

ονομάτων να εμφανίζει μήνυμα για το αν αυτό το μουσείο είχε παραπάνω από 

10000 ημερήσιες επισκέψεις για όλο το διάστημα των 30 ημερών.  

5. Να εμφανίζει τον αριθμό της ημέρας κατά την οποία όλα τα μουσεία είχαν 

αριθμό επισκέψεων παραπάνω από τον γενικό μέσο όρο της μελέτης.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 
 
Α1.  

1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Σωστό 

5. Σωστό 

 
Α2. Στοίβα (stack), ονομάζεται μια δομή δεδομένων το σύνολο των στοιχείων 
της οποίας 
είναι διατεταγμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε τα στοιχεία που βρίσκονται στην 
κορυφή της στοίβας 
λαμβάνονται πρώτα, ενώ αυτά που βρίσκονται στο βάθος της στοίβας 
λαμβάνονται τελευταία. 
Ώθηση: προσθήκη στοιχείου στην κορυφή της στοίβας. Μπορεί να συμβεί 
υπερχείλιση αν η στοίβα είναι ήδη γεμάτη. 
Απώθηση: Αφαίρεση στοιχείου από την κορυφή της στοίβας. Μπορεί να συμβεί 
υποχείλιση αν η στοίβα είναι άδεια.  
Ο δείκτης που χρησιμοποιείται λέγεται top και δείχνει σε ποια θέση του πίνακα 
βρίσκεται το κορυφαίο στοιχείο της στοίβας. 
 
 
Α3.  

1. Οι πίνακες απαιτούν μνήμη. Κάθε πίνακας δεσμεύει από την αρχή του 

προγράμματος πολλές θέσεις μνήμης. Σε ένα μεγάλο και σύνθετο πρόγραμμα, η 

άσκοπη χρήση πινάκων μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε αδυναμία εκτέλεσης 

του προγράμματος. 

2. Οι πίνακες περιορίζουν τις δυνατότητες του προγράμματος. Επειδή οι πίνακες 

είναι στατικές δομές δεδομένων, το μέγεθός τους πρεπει να δηλώνεται κατά την 

δημιουργία του προγράμματος και παραμένει σταθερό κατά την διάρκεια 

εκτέλεσης του προγράμματος.  

 
 
Α4.  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤ(Α) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α[25,20], i, t 
ΑΡΧΗ 
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20 
     t <- Α[8,i] 
     Α[8,i]<-Α[24,i] 
     Α[24,i]<-t 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 



 

 

 
 
 
Α5.  

1.  

  
2.  

Σ <- 0 
ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 
i<-Χ 
ΑΝ i>=10 ΤΟΤΕ 
   ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
     ΔΙΑΒΑΣΕ Α 
     ΑΝ Α MOD 2 = 0 ΤΟΤΕ 
        Σ <- Σ+Α 
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
     i<-i-3 
   ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ i<10 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

 
 



 

 

 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. 

1. 0 
2. 81 
3. 80 
4. Α[i]mod3=0 
5. κ 
6. λ-1 
7. λ 

 
Β2. Οι τιμές που θα εμφανιστούν στην οθόνη κατά την εκτέλεση του τμήματος 
προγράμματος είναι κατά σειρά οι εξής: ΑΛΗΘΗΣ, 120, 120, ΑΛΗΘΗΣ, 60, 180, 
ΑΛΗΘΗΣ, 30, 210, ΨΕΥΔΗΣ, 15, 211, 226.  
ΘΕΜΑ Γ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Γ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Θ, ΕΙΣ, ΕΙΔ, ΕΙ, max, ΚΡ, Α 
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Σ, Κ 
ΑΡΧΗ 
  Θ <- 500 
  Σ <- 0 
  ΕΙΔ <- 0 
  Α <- 0 
  max <- 0 
  ΟΣΟ Θ > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
    ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΙΣ 
    ΑΝ ΕΙΣ > Θ ΤΟΤΕ 
      Α <- Α + 1 
      ΓΡΑΨΕ 'ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ' 
    ΑΛΛΙΩΣ 
      ΓΡΑΨΕ 'Πόσα εισιτήρια ειδικής κατηγορίας θέλετε;' 
      ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
        ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΙ 
      ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΕΙ <= ΕΙΣ 
      Κ <- (ΕΙΣ - ΕΙ)*20 + ΕΙ*12 
      ΓΡΑΨΕ Κ 
      Σ <- Σ + Κ 
      ΕΙΔ <- ΕΙΔ + ΕΙ 
      Θ <- Θ - ΕΙΣ 
      ΑΝ ΕΙ > max ΤΟΤΕ 
        max <- ΕΙ 
        ΚΡ <- 1 
      ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΕΙ = max ΤΟΤΕ 
        ΚΡ <- ΚΡ + 1 
      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΡΑΨΕ Σ, ΚΡ, max, ΕΙΔ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ΘΕΜΑ Δ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Δ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j, ΕΠ[20, 30], θ, κ, Σ, S, max, πλ 
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΜΟ 
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝ[20], ΜΟΥΣΕΙΟ, maxM 
ΑΡΧΗ 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20 
    ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ[i]  
    ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 
      ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
        ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠ[i, j]  
      ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΕΠ[i, j] >= 0 
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  max <- 0 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20 
    S <- 0 
    ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 
      S <- S + ΕΠ[i, j]  
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
    ΑΝ S > max ΤΟΤΕ 
      max <- S 
      maxM <- ΟΝ[i]  
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΡΑΨΕ maxM 
  ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ 
  θ <- 0 
  i <- 1 
  ΟΣΟ i <= 20 ΚΑΙ θ = 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
    ΑΝ ΜΟΥΣΕΙΟ = ΟΝ[i] ΤΟΤΕ 
      θ <- i 
    ΑΛΛΙΩΣ 
      i <- i + 1 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΑΝ θ = 0 ΤΟΤΕ 
    ΓΡΑΨΕ 'το μουσείο δεν υπάρχει' 
  ΑΛΛΙΩΣ 
    πλ <- 0 
    ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 
      ΑΝ ΕΠ[θ, j] > 10000 ΤΟΤΕ 
        πλ <- πλ + 1 
      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
    ΑΝ πλ = 30 ΤΟΤΕ 
      ΓΡΑΨΕ ' το μουσείο είχε πάνω από 10000 επισκέψεις την κάθε 
ημέρα' 
    ΑΛΛΙΩΣ 
      ΓΡΑΨΕ ' το μουσείο δεν είχε πάνω από 10000 επισκέψεις την κάθε 
ημέρα' 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  Σ <- 0 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20 
    ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 
      Σ <- Σ + ΕΠ[i, j]  
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΜΟ <- Σ/600 
  ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 
    κ <- 0 



 

 

    ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20 
      ΑΝ ΕΠ[i, j] > ΜΟ ΤΟΤΕ 
        κ <- κ + 1 
      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
    ΑΝ κ = 20 ΤΟΤΕ 
      ΓΡΑΨΕ 'ημέρα', j 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 
 

Επιμέλεια θεμάτων: ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
Καθηγητής Η/Υ Φροντιστηρίου «ΚΥΚΛΟΣ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


