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ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΟΧΤΩ (8) 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. ∆ίνεται η παρακάτω εντολή 

Για κ από Α µέχρι Τ µε_βήµα Β 

Εντολές 

Τέλος_επανάληψης 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς 

 από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη 

 Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι 

 λανθασµένη. Αν γράψετε Λάθος να εξηγήσετε γιατί. 

1. Η παραπάνω εντολή εκτελείται για οποιεσδήποτε 

τιµές των Α, Τ, Β. 

2. Η παραπάνω εντολή για οποιεσδήποτε τιµές των Α, 

Τ και τιµή του Β θετική µετατρέπεται ισοδύναµα στην 

εντολή Όσο ως εξής: 
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κ ← Α 

Όσο κ ≤ Τ επανάλαβε 

 Εντολές 

Τέλος_επανάληψης 

3. Η παραπάνω εντολή για οποιεσδήποτε τιµές των Α, 

Τ και τιµή του Β αρνητική µετατρέπεται ισοδύναµα 

στην εντολή Μέχρις_ότου ως εξής: 

κ ← Α 

Αρχή_επανάληψης 

 Εντολές 

 κ ← κ + B 

Μέχρις_ότου κ > Τ  

4. Η παραπάνω εντολή παραβιάζει το κριτήριο της 

περατότητας αν η τιµή του Β είναι 0 για 

οποιεσδήποτε τιµές των Α, Τ. 

5. Η τιµή του κ είναι µεγαλύτερη ή ίση του Τ όταν 

ολοκληρωθεί η εντολή αν το Α < = Τ και το Β > 0. 

Μονάδες 10 

Α2.  Περιγράψτε ποιες είναι οι κατηγορίες προβληµάτων 

µε βάση το είδος επίλυσης που επιζητούν και δώστε 

ένα παράδειγµα για την κάθε µία. 

Μονάδες 6 

Α3. Αναφέρετε ποιες είναι οι λειτουργίες που µπορεί να 

εκτελεί ο υπολογιστής; 

Μονάδες 3 
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Α4. Υπάρχει περίπτωση οι παρακάτω εντολές να 

παραβιάζουν κάποιο κριτήριο; Αν απαντήστε θετικά 

εξηγείστε πότε συµβαίνει αυτό. 

 ∆ιάβασε α 

 Όσο α ≠ - 4 επανάλαβε 

  α ← α - 4 

  Εκτύπωσε α 

  β ← 12 / α 

  Εκτύπωσε β 

 Τέλος_επανάληψης 

Μονάδες 6 

Α5. Να µετατρέψετε το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου µε 

αποκλειστική χρήση της εντολής Για..από…µέχρι ώστε 

να εκτυπώνονται ακριβώς οι ίδιες τιµές για οποιαδήποτε 

τιµή των Α και Τ. Θεωρείστε τα Α και Τ ακέραια. 

∆εδοµένα // Α, Τ// 

µ ← Α 

Αρχή_επανάληψης 

 µ ← µ + 2 

  Αν µ > 5 τότε 

   β ← µ + 2 

   Εµφάνισε β, µ 

 Τέλος_αν 

Μέχρις_ότου µ ≥ Τ 

Μονάδες 9 
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Α6. Να µετατρέψετε το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου από 

φυσική γλώσσα κατά βήµατα σε ψευδογλώσσα.  

Βήµα 1: Θέσε Π = 0 

Βήµα 2: ∆ιάβασε το χ 

Βήµα 3: Αν χ > 10 τότε Θέσε Π = Π + 1 

Βήµα 4: Αν χ <= 10 τότε Τύπωσε «το Π δεν άλλαξε»  

Βήµα 5: Αν Π ≤ 10 τότε πήγαινε στο Βήµα 2  

Βήµα 5: Τύπωσε το Π 

Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ Β 

Να συµπληρώστε στο τετράδιο σας τον παρακάτω πίνακα 

τιµών εκτελώντας εικονικά το πρόγραµµα που ακολουθεί. 

Κάθε αριθµηµένη εντολή να γράφεται σε διαφορετική 

σειρά. Αν στην εντολή αλλάζει η τιµή κάποιας µεταβλητής 

να γράψετε τη νέα τιµή της στην αντίστοιχη στήλη ενώ αν η 

εντολή περιλαµβάνει συνθήκη να γράψετε µία εκ των 

σταθερών Αληθής ή Ψευδής. Αν στην εντολή υπάρχει 

εντολή εξόδου να γράψετε τις τιµές στη στήλη Οθόνη.  
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Αριθµός 
Εντολής 

Χ Υ Ζ Ω Συνθήκη Οθόνη 

1 7      

2  5     

3   2    

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΒ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ,Υ,Ζ,Ω 
ΑΡΧΗ 

1. Χ <- 7 
2. Υ <- 5 
3. Ζ <- 2 
4. ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
5.     ΑΝ Χ MOD Υ = Χ MOD Ζ ΤΟΤΕ 
6.         Υ <- Υ - 1 
7.     ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Χ > Υ ΤΟΤΕ 
8.         ΟΣΟ Ζ  < Υ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
9.             Ζ <- Ζ + 2 
10.           Χ <- Χ - 2 
11.         ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
12.     ΑΛΛΙΩΣ 
13.         Χ <- Χ + Υ 
14.         Ζ <- Χ - Υ 
15.     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
16.     ΑΝ Ζ MOD Χ = 0 ΤΟΤΕ 
17.         ΓΙΑ Ω ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Υ ΜΕ ΒΗΜΑ 3 
18.             Χ <- Χ + 1 
19.         ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
20.     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
21.     ΓΡΑΨΕ Χ, Υ, Ζ 
22. ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ>Υ ΚΑΙ Υ<Ζ 

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Μονάδες 20 
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ΘΕΜΑ Γ 

Για να προκριθεί στο πανεθνικό πρωτάθληµα κάποιος 

αθλητής στο αγώνισµα των 100 µέτρων, θα πρέπει να 

πετύχει χρόνο µικρότερο των 12 sec. Να αναπτύξετε 

πρόγραµµα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο για κάθε αθλητή που 

συµµετέχει στους προκριµατικούς 

� να διαβάζει το όνοµα και την επίδοση του 

Μονάδες 2 
� να εµφανίζει ανάλογα το µήνυµα “Προκρίνεται” ή “∆εν 

προκρίνεται” 

Μονάδες 2 
� να ζητάει µε κατάλληλο µήνυµα αν υπάρχει άλλος 

αθλητής που συµµετέχει στα προκριµατικά και να 

δέχεται ως απάντηση µόνο τις λέξεις “ΝΑΙ” ή “ΟΧΙ” 

Μονάδες 2 
� να επαναλαµβάνει τα προηγούµενα βήµατα εφόσον η 

απάντηση είναι “NAI”  

Μονάδες 4 
Αν η απάντηση είναι “ΟΧΙ” το πρόγραµµα να 

� εµφανίζει το ποσοστό (%) αυτών που προκρίθηκαν 

Μονάδες 4 
� να εµφανίζει το όνοµα και την επίδοση του καλύτερου 

αθλητή (Θεωρείστε ότι είναι µόνο ένας)  

Μονάδες 6 
Οι αθλητές που συµµετείχαν είναι ένας ή περισσότεροι.
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ΘΕΜΑ ∆ 

Σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι γνώσεων ένας παίκτης 
µπορεί να συγκεντρώσει σε κάθε επίπεδο αρνητική ή 
θετική βαθµολογία. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται όταν ο 
παίκτης φτάσει στο 30ο  επίπεδο ή η συνολική του 
βαθµολογία γίνει µικρότερη ή ίση από 0. Κάθε παιχνίδι 
ξεκινά µε ένα bonus 300000 βαθµών. Επίσης κάθε φορά 
που ο παίκτης ολοκληρώνει 5 επίπεδα πριµοδοτείται µε 
100000 βαθµούς. Να αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος  
� να διαβάζει τη βαθµολογία που συγκεντρώνει ο 
παίκτης σε κάθε επίπεδο µέχρι να τελειώσει το 
παιχνίδι 

Μονάδες 3  
Όταν το παιχνίδι τελειώσει, ο αλγόριθµος  
� να εµφανίζει τον αριθµό του επιπέδου στο οποίο ο 
παίκτης συγκέντρωσε τη µεγαλύτερη και τη 
µικρότερη βαθµολογία του 

Μονάδες 6 
� να εµφανίζει τη συνολική βαθµολογία του παίκτη  

Μονάδες 4 
� να εµφανίζει σε πόσα επίπεδα ο παίκτης 
συγκέντρωσε θετική ή αρνητική βαθµολογία.  

Μονάδες 4 
� να εµφανίζει το µήνυµα “αρχάριος” αν ο παίκτης έχει 
ολοκληρώσει µέχρι 10 επίπεδα, το µήνυµα “βασικές 
γνώσεις” αν έχει ολοκληρώσει από 11 µέχρι 20 
επίπεδα και τέλος αν έχει περάσει το 20ο επίπεδο το 
µήνυµα “προχωρηµένος”. 

Μονάδες 3 
Θεωρήστε το µηδέν (0) θετικό αριθµό και ότι σε κάθε 
επίπεδο ο παίκτης συγκεντρώνει διαφορετική βαθµολογία 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 

(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Να 

µην αντιγράψετε τα θέµατα στο τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος 

των φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας 

παραδοθούν. Καµιά άλλη σηµείωση δεν 

επιτρέπεται να γράψετε. Κατά την αποχώρησή σας 

να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα 

φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα καταστραφούν µετά 

το πέρας της εξέτασης. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα. 

4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι 

αποδεκτή. 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή 

των φωτοαντιγράφων. 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: µετά τη 10.15΄ 

πρωινή. 


