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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ 
 
1. Η κλήση των διαδικασιών γίνεται με απλή αναφορά του ονόματός τους. 

2. Κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να έχει μία είσοδο. 

3. Οι συναρτήσεις δέχονται μία τιμή και επιστρέφουν μια άλλη τιμή. 

4. Κάθε διαδικασία μπορεί να υλοποιηθεί και με συνάρτηση. 

5. Κάθε συνάρτηση μπορεί να υλοποιηθεί και με διαδικασία. 

6. Ένα υποπρόγραμμα μπορεί να καλέσει το κύριο πρόγραμμα. 

7. Η ενεργοποίηση μιας συνάρτησης γίνεται με την εντολή ΚΑΛΕΣΕ. 

8. Τα δύο είδη υποπρογραμμάτων είναι οι συναρτήσεις και οι διαδικασίες. 

9. Ένα υποπρόγραμμα μπορεί να καλεί ένα άλλο υποπρόγραμμα. 

10.  Ο ορισμός του τύπου της συνάρτησης δεν είναι υποχρεωτικός. 

11.  Μια συνάρτηση παράγει ένα μόνο αποτέλεσμα συγκεκριμένου τύπου. 

12.  Κατά την κλήση της διαδικασίας γίνεται πέρασμα τιμών μέσω της λίστας παραμέτρων. 

13.  Οι μεταβλητές στη λίστα παραμέτρων μιας διαδικασίας, δεν πρέπει να έχουν το ίδιο όνομα με τις 

μεταβλητές που βρίσκονται στο τμήμα κλήσης του κυρίως προγράμματος. 

14.  Ο τμηματικός προγραμματισμός εξασφαλίζει τη δημιουργία προγραμμάτων χωρίς λάθη. 

15.  Ένα από τα συστατικά του Δομημένου Προγραμματισμού είναι και η τεχνική του Τμηματικού 

Προγραμματισμού. 

16.  Ένα υποπρόγραμμα μπορεί να έχει περισσότερες από μία εξόδους. 

17.  Η συνάρτηση έχει ως έξοδο μια τιμή που εκχωρείται στο όνομά της. 

18.  Κάθε υποπρόγραμμα ενεργοποιείται καλούμενο από ένα άλλο υποπρόγραμμα ή το αρχικό 

πρόγραμμα. 

19.  Η συνάρτηση είναι τύπος υποπρογράμματος που μπορεί να εκτελεί όλες τις λειτουργίες ενός 

προγράμματος. 

20. Για να επικοινωνήσουν δύο υποπρογράμματα, πρέπει να είναι και τα δύο διαδικασίες ή 

συναρτήσεις. 

21. Το κυρίως πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει μεγαλύτερο αριθμό εντολών από ένα 

υποπρόγραμμα που καλεί. 

22.  Μια διαδικασία και μια συνάρτηση μπορούν να εκτελούν τις ίδιες ακριβώς λειτουργίες. 

23.  Μια διαδικασία μπορεί να καλέσει μια συνάρτηση. 

24.  Μια συνάρτηση μπορεί να καλέσει μια διαδικασία. 

25.  Ο Τμηματικός προγραμματισμός έχει σαν αποτέλεσμα την ταχύτερη εκτέλεση του προγράμματος. 

26.  Οι συναρτήσεις έχουν περιορισμένες λειτουργίες σε σχέση με τις διαδικασίες. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 
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27.  Ο Τμηματικός προγραμματισμός επεκτείνει τις γλώσσες προγραμματισμού. 

28. Ένα υποπρόγραμμα μπορεί να έχει εκτός από τυπικές παραμέτρους και άλλες τοπικές μεταβλητές. 

29.  Οι διαδικασίες επιστρέφουν πάντα τουλάχιστον μια τιμή. 

30.  Οι διαδικασίες μπορεί να έχουν καμία, μία ή πολλές παραμέτρους. 

31.  Σε κάποιες γλώσσες προγραμματισμού οι τυπικές παράμετροι ονομάζονται ορίσματα. 

32. Οι πραγματικές παράμετροι δηλώνονται μέσα στο υποπρόγραμμα που καλείται. 

33. Όταν καλείται ένα υποπρόγραμμα, η διεύθυνση επιστροφής του αποθηκεύεται σε μία ουρά. 

34. Όταν ολοκληρώνεται ένα υποπρόγραμμα, η διεύθυνση επιστροφής του απωθείται από μία στοίβα. 

35. Μια πραγματική παράμετρος και η αντίστοιχη τυπική της επιτρέπεται να έχουν το ίδιο όνομα. 

36. Όλες οι μεταβλητές είναι γνωστές μόνο μέσα στο τμήμα προγράμματος που δηλώνονται. 

37. Οι μεταβλητές περιορισμένης εμβέλειας δημιουργούν προβλήματα στα μεγάλα προγράμματα. 

38. Οι μεταβλητές μερικώς περιορισμένης εμβέλειας διευκολύνουν τον έμπειρο προγραμματιστή. 

39. Πολλές γλώσσες προγραμματισμού επιτρέπουν τη χρήση μεταβλητών απεριόριστης εμβέλειας. 

40. Οι τοπικές μεταβλητές ισχύουν σε ολόκληρο το πρόγραμμα και στα υποπρογράμματα που καλεί. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΝΩΝ 

1. Ένα αυτόνομο τμήμα προγράμματος που έχει γραφεί χωριστά από το υπόλοιπο πρόγραμμα, 

ονομάζεται ____________. 

2. Ο χωρισμός ενός προγράμματος σε ανεξάρτητα υποπρογράμματα αποτελεί τεχνική του __________ 

προγραμματισμού. 

3. Κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να είναι _____________ από τα άλλα  έτσι ώστε να σχεδιάζεται, να 

αναπτύσσεται και να συντηρείται χωρίς να επηρεάζει τα άλλα. 

4. Ένα από τα πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού είναι η ταχύτητα στην ___________ 

του προγράμματος. 

5. Οι τιμές που περνούν μεταξύ των υποπρογραμμάτων ονομάζονται ___________ και είναι σαν τις 

κοινές μεταβλητές. 

6. Η ____________ είναι τύπος υποπρογράμματος που υπολογίζει μία τιμή και την επιστρέφει μέσα 

από το όνομα της. 

7.  Η κλήση μιας διαδικασίας γίνεται με τη δεσμευμένη λέξη ___________. 

8. Οι παράμετροι που βρίσκονται στην εντολή κλήσης ενός υποπρογράμματος ονομάζονται 

___________ παράμετροι. 

9. Σε κάποιες γλώσσες προγραμματισμού οι τυπικές παράμετροι ονομάζονται και ____________. 

10. Η ____________ είναι τύπος υποπρογράμματος που μπορεί να εκτελέσει όλες τις λειτουργίες ενός 

προγράμματος. 

11. Η λίστα των ___________ παραμέτρων καθορίζει τις παραμέτρους στη δήλωση του 

υποπρογράμματος. 

12. Κατά την κλήση ενός υποπρογράμματος, η διεύθυνση επιστροφής του ωθείται σε μία __________ 

χρόνου εκτέλεσης. 
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13. Οι ____________ μεταβλητές είναι γνωστές μόνο στο τμήμα του προγράμματος στο οποίο 

δηλώνονται. 

14. Κατά την κλήση ενός υποπρογράμματος, οι αντίστοιχες τυπικές και πραγματικές παράμετροι πρέπει 

να είναι του ιδίου ___________ δεδομένων. 

15. Το τμήμα ενός προγράμματος στο οποίο ισχύουν κάποιες μεταβλητές αποτελεί την ___________ 

τους. 

16. Οι μεταβλητές που έχουν απεριόριστη εμβέλεια ονομάζονται _____________ μεταβλητές. 

17. Οι μεταβλητές μερικώς περιορισμένης εμβέλειας δημιουργούν προβλήματα στον ____________ 

προγραμματιστή κατά την ανάπτυξη του προγράμματος. 

18. Βασικό πλεονέκτημα της ____________ εμβέλειας είναι η αυτονομία των υποπρογραμμάτων. 

19. Μετά το τέλος της εκτέλεσης μιας συνάρτησης ή μιας διαδικασίας, γίνεται ____________ αμέσως 

μετά από το σημείο που κλήθηκε. 

20. Όταν ένα υποπρόγραμμα ολοκληρώνεται, η διεύθυνση επιστροφής του ____________ από την 

στοίβα χρόνου εκτέλεσης. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1. Μερικά πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού είναι 

Α)  γρηγορότερη ανάπτυξη προγράμματος  Γ)  ευκολότερη διόρθωση 

Β)  ταχύτητα κατά την εκτέλεση   Δ) μικρά υποπρογράμματα 

 

2. Η επικεφαλίδα της συνάρτησης Εμβαδό που υπολογίζει το εμβαδό ενός τριγώνου, είναι  

Α.  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Εμβαδό(β, υ)                              

Β.  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Εμβαδό(β, υ): ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ      

Γ.  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Εμβαδό  

Δ.  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Εμβαδό 

 

3.  Μια συνάρτηση μπορεί να επιστρέφει πάντα 

 Α. πολλές τιμές   Γ. δύο τιμές 

 Β. μία τιμή    Δ. καμία τιμή 

 

4. Ο τμηματικός προγραμματισμός αποτελεί συστατικό του 

Α. Δομημένου προγραμματισμού  Γ. Αδόμητου προγραμματισμού 

Β. Παράλληλου προγραμματισμού  Δ. Οπτικού προγραμματισμού 

 

5. Όταν ένα τμήμα προγράμματος επιτελεί ένα αυτόνομο έργο και έχει γραφεί χωριστά από το 

υπόλοιπο πρόγραμμα, καλείται 

Α.  υποπρόβλημα  Γ. υπορουτίνα 

Β.  υποπρόγραμμα  Δ. τμηματικό πρόγραμμα 

 



Ευάγγελος Χρ. Ζιούλας (Καθηγητής Πληροφορικής) 

 
4 

 
6. Οι παράμετροι είναι 

Α. μεταβλητές  Β. σταθερές   Γ. τελεστές   Δ. τελεστέοι 

 

7. Δύο από τις ιδιότητες των υποπρογραμμάτων είναι 

Α. έχουν μια είσοδο και μια έξοδο 

Β. συντάσσονται με μη δομημένο προγραμματισμό 

Γ. κάθε υποπρόγραμμα είναι ανεξάρτητο από τα άλλα 

Δ. αναπτύσσονται σε κατάλληλο προγραμματιστικό περιβάλλον 

 

8. Αποτελεί πλεονέκτημα του τμηματικού προγραμματισμού ότι 

Α. απαιτεί λιγότερο χρόνο η συγγραφή του προγράμματος 

Β. μειώνονται οι εντολές του τελικού προγράμματος 

Γ. δεν χρειάζεται μεταγλώττιση 

Δ. επεκτείνει τις δυνατότητες των γλωσσών προγραμματισμού 

 

9. Τα υποπρογράμματα ενεργοποιούνται από 

Α. Κάποιο άλλο υποπρόγραμμα  Γ. από το ίδιο το υποπρόγραμμα 

Β. από κάποιο άλλο πρόγραμμα  Δ. μόνο από το κυρίως πρόγραμμα 

 

10. Οι τιμές που περνούν από το ένα υποπρόγραμμα στο άλλο καλούνται 

Α. σταθερές         Β. μεταβλητές      Γ. παράμετροι               Δ. συναρτήσεις 

 

11. Το είδος κάθε υποπρογράμματος καθορίζεται από 

Α. το μέγεθός του     Γ. τον τύπο των δεδομένων που υποστηρίζει 

Β. το είδος της λειτουργίας που εκτελεί  Δ. την θέση που βρίσκεται στο αρχικό 

πρόγραμμα 

 

12. Η συνάρτηση είναι τύπος υποπρογράμματος που 

Α. υπολογίζει και επιστρέφει 1 μόνο τιμή με το όνομά της 

Β. υπολογίζει και επιστρέφει 1 μόνο τιμή με το όνομα του κυρίως προγράμματος 

Γ. υπολογίζει και επιστρέφει μία αριθμητική τιμή 

Δ. καλείται με την εντολή ΚΑΛΕΣΕ 

 

13. Η διαδικασία είναι τύπος υποπρογράμματος που 

Α. μπορεί να εκτελεί όλες τις λειτουργίες ενός προγράμματος 

Β. καλείται με την εντολή ΚΑΛΕΣΕ 

Γ. μπορεί να επιστρέφει μόνο 1 τιμή με το όνομα της στο κυρίως πρόγραμμα 

Δ. μπορεί να μην έχει καθόλου παραμέτρους 
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14. Όταν εκτελείται η εντολή ΚΑΛΕΣΕ 

Α. διακόπτεται η λειτουργία του προγράμματος και εκτελούνται οι εντολές της διαδικασίας 

Β. γίνεται πάντα επιστροφή στο κυρίως πρόγραμμα των τιμών της λίστας παραμέτρων 

Γ. γίνεται πάντα μεταβίβαση των τιμών της λίστας παραμέτρων από το κυρίως πρόγραμμα 

Δ. μπορεί να γίνεται πέρασμα τιμών μέσω της λίστας παραμέτρων 

 

15. Κατά την εκτέλεση μιας συνάρτησης 

Α. γίνεται μόνο ένας υπολογισμός και το αποτέλεσμα αποθηκεύεται σε μία μεταβλητή 

Β. αναφέρεται το όνομά της σε μία έκφραση ή σε μία εντολή και επιστρέφεται η τιμή της 

Γ. γίνονται κάποιοι υπολογισμοί και ένα αποτέλεσμα εκχωρείται στο όνομα της συνάρτησης 

Δ. μπορεί να επιστρέφονται οι τιμές δύο μεταβλητών 

 

16. Ο τύπος της συνάρτησης δηλώνεται 

Α. στον τίτλο της συνάρτησης   Γ. στο τμήμα δηλώσεων της συνάρτησης 

Β. στο τμήμα δηλώσεων του προγράμματος  Δ. δεν δηλώνεται πουθενά 

 

17. Οι διαδικασίες και οι συναρτήσεις τοποθετούνται 

Α. μετά το τμήμα δηλώσεων του κυρίως προγράμματος  Γ. στο σημείο που καλούνται 

Β. στο τέλος του κυρίως προγράμματος    Δ. πριν το κύριο πρόγραμμα 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

Τι είδους υποπρόγραμμα, διαδικασία ή συνάρτηση, πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τα παρακάτω: 

       1. Εισαγωγή τριών δεδομένων 

       2. Εισαγωγή ενός δεδομένου 

       3. Υπολογισμός του μικρότερου από πέντε ακεραίους 

       4. Υπολογισμός των δύο μικρότερων από πέντε ακεραίους 

       5. Έλεγχος αν δυο αριθμοί είναι ίσοι 

       6. Να ταξινομεί και να επιστρέφει ταξινομημένους πέντε αριθμούς 

       7. Έλεγχος αν ένας χαρακτήρας είναι φωνήεν ή σύμφωνο 

       8. Δέχεται πίνακα με τους βαθμούς 20 μαθητών και επιστρέφει τους 3 καλύτερους 

       9. Δέχεται πίνακα με 100 ακεραίους και επιστρέφει το εύρος των τιμών τους (διαφορά max-min) 

     10. Δέχεται τις απουσίες ενός μαθητή και ελέγχει αν προάγεται ή όχι επιστρέφοντας λογική τιμή. 


