
 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Θέμα 1 

1. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο ζε σζηό () ή Λάζνο (Λ). 

1. Η ζπγρώλεπζε σο κία ιεηηνπξγία ησλ πηλάθσλ πξαγκαηνπνηείηαη κόλν 

κεηαμύ πηλάθσλ ίδηνπ πιήζνο ζηνηρείσλ. 

2. Η ηαμηλόκεζε σο κία ιεηηνπξγία ησλ πηλάθσλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε 

έλα πίλαθα ινγηθώλ ζηνηρείσλ. 

3. Όιεο νη δνκέο επαλάιεςεο κεηαηξέπνληαη ζηελ εληνιή 

Όζν…επαλάιαβε. 

4. Ο πνιιαπιαζηαζκόο αιά ξσζηθά δελ ρξεζηκνπνηεί ηελ νιίζζεζε. 

5. Η ζεκαζηνινγία κίαο ηερλεηήο γιώζζαο θαζνξίδεηαη από ην δεκηνπξγό 

ηεο. 

 

2. Αλαθέξεηε ζπλνπηηθά ηα κεηνλεθηήκαηα ζηε ρξήζε ησλ πηλάθσλ. 

      

3. Ο πίλαθαο Α απνηειείηαη από 50 αθέξαηνπο αξηζκνύο εθ ησλ νπνίσλ νη 

αξλεηηθνί ππάξρνπλ ζηνπο άξηηνπο δείθηεο θαη νη ζεηηθνί ζηνπο πεξηηηνύο. 

Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά (1-5) ηνπ παξαθάησ ηκήκαηνο πξνγξάκκαηνο, 

ώζηε λα εκθαλίδεη ην κεγαιύηεξν αξλεηηθό αξηζκό ηνπ πίλαθα Α. 

δείθηεο  2 
ΓΙΑ i ΑΠΟ __(1)__ ΜΔΥΡΙ 50 ΜΔ_ΒΗΜΑ __(2 )__ 

 ΑΝ Α[i] > Α[__(3)___] ΣΟΣΔ 
  __(4)___  i 
 ΣΔΛΟ_ΑΝ 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 
ΓΡΑΦΔ Α[__(5)__] 

 

4. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά (1-5) ηνπ παξαθάησ ηκήκαηνο πξνγξάκκαηνο, 
ώζηε λα βξίζθεη λα εκθαλίδεη ην άζξνηζκα ηεο θύξηαο δηαγσλίνπ ηνπ 
πίλαθα Α[Ν,Ν]. 
sum  __(1)__ 
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΙ __(2)__ 

 sum  __(3)__ + __(4)__ 
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

 ΓΡΑΦΔ __(5)__ 



 

Θέμα 2 

Η αθαδεκία ξνκπνηηθήο κίαο ειιεληθήο πόιεο ζπκκεηείρε ζηελ πξνθξηκαηηθή 

θάζε ηνπ παλειιήληνπ δηαγσληζκνύ ξνκπνηηθήο κε 20 νκάδεο απνηεινύκελεο 

από καζεηέο ειηθίαο 6 έσο 16 εηώλ πνπ ρσξηδόηαλ ειηθηαθά ζε δύν 

θαηεγνξίεο. Οη 12 νκάδεο αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία «W» πνπ πεξηειάκβαλε ηηο 

ειηθίεο 6-12 εηώλ ελώ νη ππόινηπεο 8 αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία «L» κε εύξνο 

ειηθίαο 13-16 εηώλ. Σν ξνκπόη-αζιεηήο πνπ θαηαζθεύαζε θάζε νκάδα 

δηάλπζε 10 δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο ζεκεηώλνληαο δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο. 

ηελ ηειηθή θάζε πξνθξίλνληαη νη 5 νκάδεο κε ηνπο θαιύηεξνπο ρξόλνπο (νη 

πην γξήγνξεο νκάδεο) αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο. Η ηειηθή θαηάηαμε ηεο θάζε 

νκάδαο πξνθύπηεη σο εμήο:   

 γηα ηελ θαηεγνξία «L», δηακνξθώλεηαη από ην κέζν όξν όισλ 

ησλ ρξόλσλ αθαηξώληαο ηνπο ηξεηο ρακειόηεξνπο,  

 γηα ηελ θαηεγνξία «W», δηακνξθώλεηαη από ην κέζν όξν ησλ 

δύν κεγαιύηεξσλ ρξόλσλ.   

Να γξαθεί πξόγξακκα ζε ΓΛΧΑ, ην νπνίν: 

 γηα θάζε κία νκάδα: 

 1. α. λα δηαβάδεη ην όλνκά ηεο θαη λα ην απνζεθεύεη ζηελ πξώηε ζηήιε 

ηνπ πίλαθα ΟΜΑΓΔ θαη αληίζηνηρα ηελ θαηεγνξία πνπ αλήθεη θαη λα ηελ 

απνζεθεύεη ζηε δεύηεξε ζηήιε ηνπ ίδηνπ πίλαθα, πξαγκαηνπνηώληαο έιεγρν 

νξζήο εηζαγσγήο σο πξνο ηα νλόκαηα ησλ θαηεγνξηώλ. 

 β. Να δηαβάδεη ηνπο ρξόλνπο πνπ ζεκείσζε ζε θάζε δηαδξνκή θαη λα 

ηνπο απνζεθεύεη ζηνλ πίλαθα ΥΡ. 

 2. Να θαιεί ηε δηαδηθαζία ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ πνπ ζα πινπνηήζεηε ζην 

εξώηεκα 5.  

3. Να θαιεί ηε δηαδηθαζία ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ πνπ ζα πινπνηήζεηε ζην 

εξώηεκα 6.     

  4. Να εκθαλίδεη ηα νλόκαηα, ηελ θαηεγνξία θαη ηνπο ηειηθνύο ρξόλνπο 

ησλ νκάδσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην ηειηθό.   

 5. Η δηαδηθαζία ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ δέρεηαη ηνπο πίλαθεο ΥΡ θαη ΟΜΑΓΔ 

θαη ππνινγίδεη ηελ ηειηθή θαηάηαμε θάζε νκάδαο ζύκθσλα κε ηνλ ηξόπν πνπ 

έρεη πεξηγξαθεί παξαπάλσ, δεκηνπξγώληαο θαη επηζηξέθνληαο ηνλ πίλαθα 

ΣΔΛΙΚΟ. 

 6. Η δηαδηθαζία ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ δέρεηαη ηνλ πίλαθα ΣΔΛΙΚΟ θαη ηνλ 

πίλαθα ΟΜΑΓΔ θαη επηζηξέθεη ηνλ πίλαθα ΣΔΛΙΚΟ ηαμηλνκεκέλν θαηά 

αύμνπζα ζεηξά θαη ηνλ πίλαθα ΟΜΑΓΔ ελεκεξσκέλν, αληίζηνηρα. 

Παξαηεξήζεηο: Οη ρξόλνη είλαη αθέξαηνη αξηζκνί θαη αλαθέξνληαη ζε 

δεπηεξόιεπηα.  

Γελ ππάξρνπλ νκάδεο πνπ λα ζεκείσζαλ ηνλ ίδην ρξόλν. 

 

Επιμέλεια: Αναστασίου Ανθή  


