
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΣΕ ΠΡΟΓ/ΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
ΘΕΜΑ 1ο 
Α. Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιές λάθος. 
1. Η παράµετρος είναι µια ιδιαίτερη περίπτωση µεταβλητής. 
2. Σε µια µεταβλητή πραγµατικού τύπου µπορούµε να εκχωρήσουµε και το αποτέλεσµα µιας 
ακέραιας αριθµητικής παράστασης. 
3. Μια συνάρτηση µπορεί να επιτελέσει οποιαδήποτε λειτουργία. 
4. Ένα επιλύσιµο πρόβληµα µπορεί να ανήκει και στην κατηγορία των προβληµάτων 
βελτιστοποίησης. 
5. Ένας αλγόριθµος µπορεί υπό προϋποθέσεις να µην τελειώνει ποτέ. 
 
Β. Γράψτε τις εντολές εκχώρησης που επιτυγχάνουν τα ακόλουθα: 
1) η Α αποκτά ως περιεχόµενο το τριπλάσιο του περιεχοµένου της Β, 
2) η Β αυξάνει το περιεχόµενό της κατά 5, 
3) η Α υποδιπλασιάζεται, 
4) η Β αποκτά ως περιεχόµενο της το περιεχόµενο της Α ελαττωµένο κατά 21, 
5) η Α αποκτά ως περιεχόµενό της το υπόλοιπο της ακέραιας διαίρεσης του τετραπλασίου 
περιεχοµένου της Β µε το 8. 
 
Γ. ∆ίνονται οι παρακάτω προτάσεις 
     1. µεταβλητή 
     2. περατότητα 
     3. συµβολική σταθερά 
     4. αποτελεσµατικότητα 
     5. είσοδος 
     6. ΓΡΑΨΕ 
     7. ΛΟΓΙΚΕΣ 
     8. έξοδος 
και : 
     α. στοιχείο γλώσσας προγραµµατισµού 
     β. αλγοριθµικό κριτήριο 
Γράψτε τον αριθµό  (1-5) και δίπλα το γράµµα στο οποίο αντιστοιχεί. 
 
∆. Μετατρέψτε την παρακάτω συνάρτηση σε διαδικασία 
    ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Φ(Α, Β) : ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
    ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
         ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β 
    ΑΡΧΗ 
          Α � Α+1 
          Β � Β*2 
          Φ � Α^Β 
    ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
Ποιό είναι το αποτέλεσµα του παρακάτω προγράµµατος 
   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚ 
   ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
       ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Κ, Λ 
       ΛΟΓΙΚΕΣ : Χ 
   ΑΡΧΗ 
        ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 4 ΜΕΧΡΙ 19 ΜΕ_ΒΗΜΑ 7 
             Λ � ΒΒ(Κ) 
             ΓΡΑΨΕ Λ  
             ΚΑΛΕΣΕ ∆∆(Κ, Λ, Χ) 
             ΓΡΑΨΕ Κ. Λ. Χ 
        ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
        ΓΡΑΨΕ  Κ > 24, ΟΧΙ(Χ) 



   ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
    
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΒΒ(Ρ) : ΑΚΕΡΑΙΑ 
   ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
         ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ρ, Β 
   ΑΡΧΗ 
         Β � Ρ+2 
         ΑΝ Β < 7 ΤΟΤΕ 
               ΒΒ � 2*Β 
         ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Β < 14 ΤΟΤΕ 
               ΒΒ � Β+1 
         ΑΛΛΙΩΣ 
               ΒΒ � Β 
         ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 
   ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆∆(α, β, γ) 
   ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
        ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α, β 
        ΛΟΓΙΚΕΣ: γ 
   ΑΡΧΗ 
         β � α+6 
         ΑΝ β MOD 2 = 0 ΤΟΤΕ 
               γ � ΑΛΗΘΗΣ 
         ΑΛΛΙΩΣ 
               γ  � ΨΕΥ∆ΗΣ 
         ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
   ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ Γ 
∆ίνεται ο πίνακας Α µε Ν στοιχεία. Να γραφεί αλγόριθµος που θα ελέγχει τον πίνακα: 

1. Αν ο πίνακας είναι ταξινοµηµένος κατά αύξουσα σειρά, οπότε και θα εµφανίζει το 
µήνυµα «ο πίνακας είναι ταξινοµηµένος  σε αύξουσα διάταξη» 

2. Αν ο πίνακας είναι ταξινοµηµένος κατά φθίνουσα σειρά, οπότε και θα εµφανίζει το 
µήνυµα «ο πίνακας είναι ταξινοµηµένος  σε φθίνουσα διάταξη» 

3. Αν ο πίνακας δεν είναι ταξινοµηµένος να εµφανίζει το µήνυµα « ο πίνακας δεν είναι 
ταξινοµηµένος» 

 

ΘΕΜΑ ∆. 
Μια εταιρεία παράγει χυµούς σε δυο µεγάλα εργοστάσια το Α1 και το Α2. Για την παραγωγή 
των χυµών χρησιµοποιούνται 5 ύλες: νερό, βερίκοκο , φράουλα, αχλάδι, γλυκόζη. Η κεντρική 
διαχείριση της εταιρείας, λαµβάνει στο τέλος του χρόνου από τον διευθυντή του κάθε 
εργοστασίου έναν πίνακα µε τις ποσότητες σε πρώτη ύλη που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτό για 
την παραγωγή χυµών. Να γραφεί αλγόριθµος που: 

1. Θα τοποθετεί στον µονοδιάστατο πίνακα ΟΝ τις ονοµασίες της κάθε πρώτης ύλης µε 
τη σειρά µε την οποία δίνονται. 

2. Θα διαβάζει τις ποσότητες σε κιλά που χρησιµοποιήθηκαν από το κάθε ένα υλικό για 
κάθε ένα µήνα του έτους 2010 στο εργοστάσιο Α1, και να τα τοποθετεί στον πίνακα 
Α1[12,5]  

3. Θα διαβάζει τις ποσότητες σε κιλά που χρησιµοποιήθηκαν από το κάθε ένα υλικό για 
κάθε ένα µήνα του έτους 2010 στο εργοστάσιο Α2, και να τα τοποθετεί στον πίνακα 
Α2[12,5] 

4. Θα ελέγχει και θα εµφανίζει το όνοµα του εργοστασίου που χρησιµοποίησε 
περισσότερη ποσότητα βερίκοκο για το πρώτο εξάµηνο. 

5. Για τον µήνα Μάιο θα βρίσκει και θα εµφανίζει την ονοµασία του φρούτου που 
χρησιµοποιήθηκε περισσότερο ως πρώτη ύλη στο εργοστάσιο Α1 

 


