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Τάνη: Γ΄ Λοθείμο Τεπκμιμγηθή Καηεύζοκζε 

Γμόηηηεπ: Γηζαγςγή ζημκ πνμγναμμαηηζμό (6.1, 6.2, 6.3) 

 

5ξ Φρλλάδιξ Αζκήζεωμ 

Γοωηήζειπ Σωζηξύ-Λάθξρπ 

1. Τα πνμγνάμμαηα ζε γιώζζεξ ορειμύ επηπέδμο ζεςνεηηθά είκαη ακελάνηεηα ημο οπμιμγηζηή 

πμο ακαπηύπζεθακ.                      Σ    Λ 

2. Ο μεηαγιςηηηζηήξ μαξ επηηνέπεη κα ζοκηάζζμομε έκα πνόγναμμα.     Σ    Λ 

3. Η Visual Basic είκαη μηα ακηηθεημεκμζηναθήξ γιώζζα πνμγναμμαηηζμμύ.     Σ    Λ 

4. Οη εκημιέξ ζηηξ ζομβμιηθέξ γιώζζεξ είκαη απμηειμύκηαη από αθμιμοζίεξ 0 θαη 1.    Σ    Λ 

5. Οη ζομβμιηθέξ γιώζζεξ ελανηώκηαη από ηεκ ανπηηεθημκηθή ημο οπμιμγηζηή.     Σ    Λ 

6. Η μεγάιε πιεημρεθία ηςκ γιςζζώκ πνμγναμμαηηζμμύ ορειμύ επηπέδμο ακήθεη ζηεκ 

θαηεγμνία ηςκ δηαδηθαζηαθώκ (procedural) γιςζζώκ.                 Σ    Λ 

7. Η Java πνεζημμπμηείηαη ηδηαίηενα γηα πνμγναμμαηηζμό ζημ Δηαδίθηομ (internet).          Σ    Λ    

 

Γοωηήζειπ πξλλαπλήπ επιλξγήπ (μία ζωζηή απάμηηζη) 

1. Φαναθηενηζηηθό ημο μπηηθμύ πνμγναμμαηηζμμύ είκαη: 

Α. Γπηηνέπεη ηε γναθηθή δεμημονγία ημο πενηβάιιμκημξ. 

Β. Γπηηνέπεη ηεκ ακάπηολε ημο πνμγνάμμαημξ ζε ημήμαηα 

Γ. Γίκαη ηαπύηενμξ ζηεκ εθηέιεζε ηςκ πνμγναμμάηςκ 

Δ. Γπηηνέπεη ηεκ δηαγναμμαηηθή πανάζηαζε ηεξ ζπεδίαζεξ ημο πνμγνάμμαημξ 

2. Τμ πνόγναμμα πμο ακαιαμβάκεη ηεκ μεηάθναζε εκόξ πνμγνάμμαημξ ζε ζομβμιηθή ζηε 

γιώζζα μεπακήξ μκμμάδεηαη: 

Α. Σοκδέηεξ 

Β. Μεηαγιςηηηζηήξ ζομβμιηθήξ γιώζζαξ 

Γ. Σομβμιμμεηαθναζηήξ 

Δ. Δηενμεκεοηήξ ζομβμιηθήξ γιώζζαξ 

3. Πμηα από ηηξ αθόιμοζεξ γιώζζεξ πνμγναμμαηηζμμύ πνεζημμπμηείηαη ζε εμπμνηθέξ 

εθανμμγέξ: 

Α. COBOL   B. JAVA 

Γ. LISP   Δ. PROLOG 

4. Πμηα από ηηξ παναθάης γιώζζεξ δεκ είκαη ακηηθεημεκμζηναθήξ; 

Α. Python   B. JAVA 

Γ. C++   Δ. SQL 
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5. Πμημξ είκαη μ δεμημονγόξ ηεξ γιώζζαξ Pascal; 

    Α. Dennis Ritchie.            Β. Niclaus Wirth. 

    Γ. Bjarne Stroustrup.   Δ.  Rasmus Lerdorf. 

6. Η Basic είκαη:  

Α. Καηάιιειε γηα εθανμμγέξ ηεπκεηήξ κμεμμζύκεξ 

Β. Υπμζηενίδεη ηεκ ακάπηολε πανάιιειμο πνμγναμμαηηζμμύ 

Γ. Μηα γιώζζα γεκηθήξ πνήζεξ 

Δ. Καηάιιειε μόκμ γηα εθπαίδεοζε   

 

Γοώηηζη αμηιζηξίςιζηπ 

Να γνάρεηε δίπια από ημοξ ανηζμμύξ ηεξ ζηήιεξ Α, ημ γνάμμα ηεξ ζηήιεξ Β πμο ακηηζημηπεί 

ζημ ζςζηό είδμξ πνμβιεμάηςκ. 

Σηήλη Α 

Γίδξπ Γθαομξγώμ 

Σηήλη Β 

Γλώζζεπ ποξγοαμμαηιζμξύ 

1. επιζηημξμικέπ 

2. εμπξοικέπ – επιςειοηζιακέπ 

3. ηεςμηηήπ μξημξζύμηπ 

4. γεμικήπ ςοήζηπ - εκπαίδερζηπ 

Α. COBOL 

Β. PROLOG 

Γ. FORTRAN 

Δ. PASCAL 

Γ. C++ 

 

Γοωηήζειπ ζύμηξμηπ απάμηηζηπ/Αμάπηρνηπ 

1. Να ακαθένεηε ηνία πιεμκεθηήμαηα ηςκ γιςζζώκ ορειμύ επηπέδμο ζε ζπέζε με ηηξ 

ζομβμιηθέξ γιώζζεξ. 

2. Τη θαιείηαη αιθάβεημ μηαξ γιώζζαξ θαη από ηη απμηειείηαη ημ ιεληιόγημ μίαξ γιώζζαξ 

πνμγναμμαηηζμμύ; 

3. Τη είκαη ημ ηοπηθό θαη ημ ζοκηαθηηθό μίαξ γιώζζαξ πνμγναμμαηηζμμύ; 

4. Γηα πμημ ιόγμ ακαπηύπζεθακ μη ζομβμιηθέξ γιώζζεξ; Πμημξ μ νόιμξ ημο 

ζομβμιμμεηαθναζηή; 

5. Να ελεγήζεηε ηη εκκμμύμε με ημκ όνμ μεηαθενζημόηεηα ηςκ πνμγναμμάηςκ. Πμηα ή πμηεξ 

από ηηξ παναθάης θαηεγμνίεξ γιςζζώκ πνμζθένμοκ αοηή ηε δοκαηόηεηα ζηα πνμγνάμμαηα: 

α. γιώζζεξ μεπακήξ 

β. ζομβμιηθέξ γιώζζεξ 

γ. γιώζζεξ ορειμύ επηπέδμο. 

6. Τη θαιείηαη μπηηθόξ πνμγναμμαηηζμόξ (visual programming); 

7. Τη θαιείηαη πνμγναμμαηηζμόξ μδεγμύμεκμξ από γεγμκόηα (event driven programming); 

 


