ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 31 MAΪΟΥ 2007
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΘΕΜΑ 1 ο
Α.

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.
1. Με τη λειτουργία της συγχώνευσης, δύο ή
περισσότερες δομές δεδομένων συνενώνονται σε μία
ενιαία δομή.
2. Ο τρόπος κλήσης των διαδικασιών και των
συναρτήσεων είναι ίδιος, ενώ ο τρόπος σύνταξής
τους είναι διαφορετικός.
3. Όταν αριθμητικοί και συγκριτικοί τελεστές
συνδυάζονται σε μία έκφραση, οι αριθμητικές
πράξεις εκτελούνται πρώτες.
4. Η έννοια του αλγορίθμου συνδέεται αποκλειστικά
και μόνο με προβλήματα της Πληροφορικής.
5. Κάθε βρόχος που υλοποιείται με την εντολή ΟΣΟ …
ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ μπορεί να γραφεί και με χρήση της
εντολής ΓΙΑ … ΑΠΟ … ΜΕΧΡΙ.
Μονάδες 10

Β.1. i.

Να
εξηγήσετε
τι
εννοούμε
με
μεταφερσιμότητα των προγραμμάτων.

τον

όρο

Μονάδες 3
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ii. Ποια ή ποιες από τις παρακάτω κατηγορίες
γλωσσών προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα στα
προγράμματα:
α. γλώσσες μηχανής
β. συμβολικές γλώσσες
γ. γλώσσες υψηλού επιπέδου.
Μονάδες 2
Β.2. Για ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορεί να
χρησιμοποιηθεί συνάρτηση:
α. εισαγωγή ενός δεδομένου
β. υπολογισμός του μικρότερου από πέντε ακεραίους
γ. υπολογισμός
ακεραίους

των

δύο

μικρότερων

από

πέντε

δ. έλεγχος αν δύο αριθμοί είναι ίσοι
ε. ταξινόμηση πέντε αριθμών
στ. έλεγχος αν
σύμφωνο.

ένας

χαρακτήρας

είναι

φωνήεν

ή

Μονάδες 6
Γ.

∆ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου σε φυσική
γλώσσα κατά βήματα:
Βήμα
Βήμα
Βήμα
Βήμα
Βήμα
Βήμα
Βήμα
Βήμα

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

Αν Α > 0 τότε πήγαινε στο Βήμα 5
Αν Α = 0 τότε πήγαινε στο Βήμα 7
Τύπωσε “Αρνητικός’’
Πήγαινε στο Βήμα 8
Τύπωσε “Θετικός’’
Πήγαινε στο Βήμα 8
Τύπωσε “Μηδέν’’
Τύπωσε “Τέλος’’

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

1. Να σχεδιάσετε το ισοδύναμο διάγραμμα ροής.
Μονάδες 6
2. Να
κωδικοποιήσετε
τον
αλγόριθμο
σε
ψευδογλώσσα σύμφωνα με τις αρχές του δομημένου
προγραμματισμού.
Μονάδες 5
∆.

∆ίνονται οι παρακάτω προτάσεις:
Π1. Ο συνδέτης-φορτωτής μετατρέπει το
2
πρόγραμμα
πρόγραμμα σε
Π2. Ο
συντάκτης
δημιουργηθεί το

1

χρησιμοποιείται
για
3
πρόγραμμα

Π3. Ο μεταγλωττιστής μετατρέπει το
5
πρόγραμμα
πρόγραμμα σε

να

4

και οι παρακάτω λέξεις:
α.

αντικείμενο

β.

εκτελέσιμο

γ.

πηγαίο.

1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς (1–5)
των κενών διαστημάτων των προτάσεων και δίπλα
το γράμμα της λέξης (α, β, γ) που αντιστοιχεί
σωστά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Κάποιες
από
τις
λέξεις
χρησιμοποιούνται περισσότερες φορές από μία.
Μονάδες 5
2. Κατά την ανάπτυξη ενός προγράμματος σε ένα
προγραμματιστικό περιβάλλον, με ποια χρονική σειρά
πραγματοποιούνται τα βήματα που περιγράφουν οι
παραπάνω προτάσεις; Να απαντήσετε γράφοντας τα
Π1, Π2, Π3 με τη σωστή σειρά.
Μονάδες 3
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 2 ο
∆ίνεται παρακάτω ένα πρόγραμμα με ένα υποπρόγραμμα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υπολογισμοί
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: α, β, γ
ΑΡΧΗ
∆ΙΑΒΑΣΕ α, β
γ Å α + Πράξη (α, β)
ΓΡΑΨΕ γ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Πράξη (χ, ψ): ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: χ, ψ
ΑΡΧΗ
ΑΝ χ >= ψ ΤΟΤΕ
Πράξη Å χ – ψ
ΑΛΛΙΩΣ
Πράξη Å χ + ψ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

α. Να ξαναγράψετε το πρόγραμμα, ώστε να επιτελεί
την ίδια λειτουργία χρησιμοποιώντας διαδικασία
αντί συνάρτησης.
Μονάδες 7
β. Να ξαναγράψετε το πρόγραμμα που δόθηκε αρχικά,
ώστε να επιτελεί την ίδια λειτουργία χωρίς τη
χρήση υποπρογράμματος.
Μονάδες 7
γ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές που θα
εμφανιστούν κατά την εκτέλεση του αρχικού
προγράμματος που δόθηκε, αν ως τιμές εισόδου
δοθούν οι αριθμοί:
i. α = 10
β=5
ii.

α=5

β=5

iii. α = 3

β=5
Μονάδες 6
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 3ο
Ένας συλλέκτης γραμματοσήμων επισκέπτεται στο
διαδίκτυο το αγαπημένο του ηλεκτρονικό κατάστημα
φιλοτελισμού προκειμένου να αγοράσει γραμματόσημα.
Προτίθεται να ξοδέψει μέχρι 1500 ευρώ.
Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος:
α. Για κάθε γραμματόσημο, να διαβάζει την τιμή και την
προέλευσή του (ελληνικό/ξένο) και να επιτρέπει την
αγορά του, εφόσον η τιμή του δεν υπερβαίνει το
διαθέσιμο υπόλοιπο χρημάτων. ∆ιαφορετικά να
τερματίζει τυπώνοντας το μήνυμα «ΤΕΛΟΣ ΑΓΟΡΩΝ».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας
για τα δεδομένα εισόδου.
Μονάδες 10
β. Να τυπώνει:
1. Το συνολικό ποσό που ξόδεψε ο συλλέκτης.
Μονάδες 2
2. Το πλήθος των ελληνικών και το πλήθος των
ξένων γραμματοσήμων που αγόρασε.
Μονάδες 4
3. Το ποσό που περίσσεψε, εφόσον υπάρχει,
διαφορετικά το μήνυμα «ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ ΟΛΟ
ΤΟ ΠΟΣΟ».
Μονάδες 4

ΘΕΜΑ 4ο

Μια δισκογραφική εταιρεία καταγράφει στοιχεία για
ένα έτος για κάθε ένα από τα 20 CDs που κυκλοφόρησε.
Τα στοιχεία αυτά είναι ο τίτλος του CD, ο τύπος της
μουσικής που περιέχει και οι μηνιαίες του πωλήσεις
(ποσά σε ευρώ) στη διάρκεια του έτους. Οι τύποι
μουσικής είναι δύο: «ορχηστρική» και «φωνητική».
Να αναπτυχθεί αλγόριθμος ο οποίος:

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

α. Για κάθε ένα από τα 20 CDs, να διαβάζει τον τίτλο,
τον τύπο της μουσικής και τις πωλήσεις του για κάθε
μήνα, ελέγχοντας την έγκυρη καταχώριση του τύπου
της μουσικής.
Μονάδες 2
β. Να εμφανίζει τον τίτλο ή τους τίτλους των CDs με τις
περισσότερες πωλήσεις τον 3 ο μήνα του έτους.
Μονάδες 6
γ. Να εμφανίζει τους τίτλους των ορχηστρικών CDs με
ετήσιο σύνολο πωλήσεων τουλάχιστον 5000 ευρώ.
Μονάδες 6
δ. Να εμφανίζει πόσα από τα CDs είχαν σύνολο
πωλήσεων στο δεύτερο εξάμηνο μεγαλύτερο απ’ ό,τι
στο πρώτο.
Μονάδες 6
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)
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.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια,
διαγράμματα και πίνακες.
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10.30΄ πρωινή.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Στα θέματα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό
Περιβάλλον
1. στην τρίτη σελίδα, το θέμα 1.Γ.2 , διατυπώνεται ως εξής:
Να κωδικοποιήσετε το τμήμα αλγορίθμου σε ψευδογλώσσα
σύμφωνα με τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού.
2. στην τέταρτη σελίδα το θέμα 2.α , διατυπώνεται ως εξής :
Να ξαναγράψετε το πρόγραμμα ώστε να επιτελεί την ίδια
λειτουργία χρησιμοποιώντας διαδικασία αντί της συνάρτησης,
την οποία διαδικασία και να κατασκευάσετε.

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ):
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)
ΘΕΜΑ 1ο
Α. 1. Τι είναι οι τελεστές και ποιες είναι οι κατηγορίες των
τελεστών;
Μονάδες 4
2. Να δώσετε τον ορισμό της δομής δεδομένων.
Μονάδες 3
3. Να
γράψετε
τους
κανόνες
που
πρέπει
να
ακολουθούνται στη χρήση των εμφωλευμένων βρόχων.
Μονάδες 9

Β. ∆ίνεται η παρακάτω εντολή:
Για Α από Β μέχρι Γ με_βήμα ∆
Εμφάνισε "ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ"
Τέλος_επανάληψης

Να γράψετε στο τετράδιό σας πόσες φορές εκτελείται η
εντολή Εμφάνισε για καθένα από τους παρακάτω
συνδυασμούς των τιμών των μεταβλητών Β, Γ και ∆:
1.
2.
3.
4.

Β
Β
Β
Β

=2
=-1
=-7
=5

Γ
Γ
Γ
Γ

=5
=1
=-6
=5

∆
∆
∆
∆

=1
= 0,5
=-5
=1

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Μονάδες 8

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Γ. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που
ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα από
τον αριθμό κάθε πρότασης, το γράμμα Σ, αν αυτή είναι
Σωστή, ή το γράμμα Λ, αν αυτή είναι Λανθασμένη.
1. Κατά την εκτέλεση του προγράμματος η εντολή
∆ΙΑΒΑΣΕ διακόπτει την εκτέλεσή του και περιμένει
την εισαγωγή τιμών από το πληκτρολόγιο.
Μονάδες 2
2. Η στοίβα χρησιμοποιεί δύο δείκτες.
Μονάδες 2
3. Ένα επιλύσιμο πρόβλημα μπορεί να είναι αδόμητο.
Μονάδες 2
4. Η χρήση της εντολής ΕΠΙΛΕΞΕ λόγω της συμπαγούς
δομής αποτελεί μειονέκτημα στο προγραμματισμό.
Μονάδες 2
5. Η σύγκριση λογικών δεδομένων έχει έννοια μόνο
στην περίπτωση του ίσου (=) και του διάφορου (<>).
Μονάδες 2
∆. Να γράψετε στο τετράδιό σας καθένα από τους αριθμούς
της Στήλης Α και δίπλα του ένα γράμμα της Στήλης Β,
ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Στήλη Α

Στήλη Β

όνομα μεταβλητής

χαρακτηρισμός

Φ.Π.Α.
2ΑΒ
ΒΑΘΜΟΣ
"ΜΙΣΘΟΣ"
Α32
ΑΚΕΡΑΙΟΣ

α.

αποδεκτή

β.

μη αποδεκτή

Μονάδες 6
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:
Χ←2
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Y←X DIV 2
Z←A_M(X/3)
ΑΝ Ζ>0 ΤΟΤΕ
Α←Z
ΑΛΛΙΩΣ
Α←Υ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΓΡΑΨΕ Χ, Υ, Ζ, Α
Χ←Χ+3
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ>10
α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές των μεταβλητών
που θα εμφανιστούν σε κάθε επανάληψη.
Μονάδες 12
β. Να μετατρέψετε το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου σε
ισοδύναμο
με
χρήση
της
δομής
επανάληψης
ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ...ΜΕ_ΒΗΜΑ.
Μονάδες 8
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 3ο
Μία εταιρεία ασφάλισης οχημάτων καθορίζει το ετήσιο
κόστος ασφάλισης ανά τύπο οχήματος (δίκυκλο ή
αυτοκίνητο) και κυβισμό, σύμφωνα με τους παρακάτω
πίνακες:
∆ΙΚΥΚΛΟ
Κυβισμός

Κόστος Ασφάλισης

(σε κυβικά εκατοστά)

(σε ευρώ)

έως και 125

100

πάνω από 125

140

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Κυβισμός

Κόστος Ασφάλισης

(σε κυβικά εκατοστά)

(σε ευρώ)

έως και 1400

400

από 1401 έως και 1800

500

πάνω από 1800

700

Αν η ηλικία του οδηγού είναι από 18 έως και 24 ετών τότε
το κόστος της ασφάλισης του οχήματος προσαυξάνεται κατά
10%.
Να αναπτύξετε αλγόριθμο, ο οποίος:
α. Να διαβάζει την ηλικία ενός οδηγού, τον τύπο του
οχήματος και τον κυβισμό του, ελέγχοντας ώστε ο τύπος
του οχήματος να είναι «∆ΙΚΥΚΛΟ» ή «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ».
Μονάδες 6
β. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το ετήσιο κόστος
ασφάλισης του οχήματος.
Μονάδες 14
Σημείωση: Να θεωρήσετε ότι η ηλικία του οδηγού είναι
τουλάχιστον 18 ετών.
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 4 ο
Σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα εισήχθησαν κατόπιν γενικών
εξετάσεων
235
φοιτητές
προερχόμενοι
από
την
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ή τη ΘΕΤΙΚΗ κατεύθυνση.
Να αναπτύξετε αλγόριθμο, ο οποίος:
α. Για καθένα από τους 235 φοιτητές διαβάζει:
• το ονοματεπώνυμό του,
• τα μόρια εισαγωγής του,
• την κατεύθυνσή του, η οποία μπορεί να είναι
«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ» ή «ΘΕΤΙΚΗ», ελέγχοντας την
εγκυρότητα εισαγωγής της
και καταχωρίζει τα δεδομένα αυτά σε τρεις πίνακες.
Μονάδες 4
β. Υπολογίζει και εμφανίζει:
1. το μέσο όρο των μορίων εισαγωγής των φοιτητών που
προέρχονται από την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ κατεύθυνση.
Μονάδες 5
2. το ποσοστό των φοιτητών, που προέρχονται από την
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ κατεύθυνση.
Μονάδες 2
3. την κατεύθυνση, από την οποία προέρχεται ο
φοιτητής με τα περισσότερα μόρια εισαγωγής (να
θεωρήσετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ισοβαθμίας).
Μονάδες 5
4. τα ονοματεπώνυμα των φοιτητών που προέρχονται
από την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ κατεύθυνση, για τους
οποίους τα μόρια εισαγωγής τους είναι περισσότερα
από το μέσο όρο των μορίων εισαγωγής των
φοιτητών που προέρχονται από την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
κατεύθυνση.
Μονάδες 4
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

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.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.
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: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΘΕΜΑ 1ο
Α. 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.
1. Η μεταφορά δεδομένων είναι μία από τις λειτουργίες
που εκτελεί ο υπολογιστής.
2. Ένα τμήμα αλγορίθμου που εκτελείται επαναληπτικά
αποκαλείται βρόχος.
3. Όταν ένα υποπρόγραμμα καλείται από το κύριο
πρόγραμμα, η διεύθυνση επιστροφής αποθηκεύεται
από το μεταφραστή σε μια ουρά.
4. Οι τύποι των μεταβλητών που υποστηρίζει η
ΓΛΩΣΣΑ είναι μόνο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ και ΑΚΕΡΑΙΕΣ.
5. Οι εντολές που βρίσκονται σε μια επανάληψη ΟΣΟ,
εκτελούνται τουλάχιστον μία φορά.
Μονάδες 10
Β.

∆ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:
ΙÅ1
Όσο Ι < 10 επανάλαβε
Εμφάνισε Ι
ΙÅΙ+3
Τέλος_επανάληψης
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

1. Να σχεδιάσετε το ισοδύναμο διάγραμμα ροής.
Μονάδες 4
2. Να ξαναγράψετε το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου
χρησιμοποιώντας την εντολή ΓΙΑ αντί της εντολής
ΟΣΟ.
Μονάδες 5
Γ.

1. Να αναφέρετε ονομαστικά τις κατηγορίες στις οποίες
διακρίνονται τα προβλήματα, με κριτήριο το είδος
της επίλυσης που επιζητούν αυτά.
Μονάδες 3
2. Να αναφέρετε δύο βασικές λειτουργίες επί των δομών
δεδομένων που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
στους πίνακες. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 4
3. Ποια η διαφορά μεταξύ:
α. μεταβλητών και παραμέτρων;
Μονάδες 3
β. τυπικών και πραγματικών παραμέτρων;
Μονάδες 3

∆. ∆ίνεται η παρακάτω ακολουθία εντολών που στοχεύει
στην υλοποίηση ενός αλγορίθμου αναζήτησης κάποιου
στοιχείου Χ σε πίνακα Π με Ν στοιχεία:
Αλγόριθμος Αναζήτηση
∆εδομένα //Π,Ν,Χ//
flag Å ψευδής
ΙÅ1
Όσο Ι ≤ Ν και flag=ψευδής επανάλαβε
Αν Π[Ι]=Χ τότε
flag Å αληθής
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Αποτελέσματα //flag//
Τέλος Αναζήτηση
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

1. Ποιο αλγοριθμικό κριτήριο δεν ικανοποιεί
παραπάνω ακολουθία εντολών; (Μονάδες 2)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 3)

η

Μονάδες 5
2. Να διορθώσετε την παραπάνω ακολουθία εντολών
έτσι ώστε να υλοποιεί σωστά την αναζήτηση.
Μονάδες 3
ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου με αριθμημένες
εντολές για εύκολη αναφορά σε αυτές. Κάθε εντολή περιέχει
ένα ή δύο κενά (σημειωμένα με …), που το καθένα
αντιστοιχεί σε μία σταθερά ή μία μεταβλητή ή έναν τελεστή.
Επίσης δίνεται πίνακας όπου κάθε γραμμή αντιστοιχεί στη
διπλανή εντολή του τμήματος αλγορίθμου και κάθε στήλη σε
μία θέση μνήμης (μεταβλητή). Η κάθε γραμμή του πίνακα
παρουσιάζει το αποτέλεσμα που έχει η εκτέλεση της
αντίστοιχης εντολής στη μνήμη: συγκεκριμένα, δείχνει την
τιμή της μεταβλητής την οποία επηρεάζει η εντολή.
Εντολές
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Μνήμη

Α Å …
∆ Å Α + …
Αν Α … ∆ τότε
Γ Å Α
αλλιώς
Γ Å ∆
Τέλος_αν
Β Å … - 1
Ε Å … - …
… Å ∆ + …
Γ Å Γ … Ε
Ζ Å … - 1
Χ[…] Å Γ
Χ[Ζ … 1] Å ∆
Χ[Ζ … 1] Å Χ[Ζ] … 1

Α
4

Β

Γ

∆

Ε

Ζ

Χ[1]

Χ[2]

Χ[3]

7
7
3
-1
6
8
2
8
6
7

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς
εντολής και δίπλα να σημειώσετε τη σταθερά, τη μεταβλητή,
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ή τον τελεστή που πρέπει να αντικαταστήσει το κάθε κενό
της εντολής ώστε να έχει το αποτέλεσμα που δίνεται στον
πίνακα, ως εξής:
Α. Για τις εντολές 1 και 2, να σημειώσετε σταθερές τιμές.
Μονάδες 2
Β. Για τις εντολές 3,7,10 και 11, να σημειώσετε τελεστές,
και για τις υπόλοιπες, να σημειώσετε μεταβλητές.
Μονάδες 18

ΘΕΜΑ 3ο

Το κλασικό παιχνίδι «Πέτρα-Ψαλίδι-Χαρτί» παίζεται με δύο
παίκτες. Σε κάθε γύρο του παιχνιδιού, ο κάθε παίκτης
επιλέγει ένα από τα ΠΕΤΡΑ, ΨΑΛΙ∆Ι, ΧΑΡΤΙ, και
παρουσιάζει την επιλογή του ταυτόχρονα με τον αντίπαλό
του. Η ΠΕΤΡΑ κερδίζει το ΨΑΛΙ∆Ι, το ΨΑΛΙ∆Ι το ΧΑΡΤΙ
και το ΧΑΡΤΙ την ΠΕΤΡΑ. Σε περίπτωση που οι δύο παίκτες
έχουν την ίδια επιλογή, ο γύρος λήγει ισόπαλος. Το παιχνίδι
προχωράει με συνεχόμενους γύρους μέχρι ένας τουλάχιστον
από τους παίκτες να αποχωρήσει. Νικητής αναδεικνύεται ο
παίκτης με τις περισσότερες νίκες. Αν οι δύο παίκτες έχουν
τον ίδιο αριθμό νικών, το παιχνίδι λήγει ισόπαλο.
Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος διαβάζει τα ονόματα των
δύο παικτών και υλοποιεί το παραπάνω παιχνίδι ως εξής:
Α. Για κάθε γύρο του παιχνιδιού:
1. διαβάζει την επιλογή κάθε παίκτη, η οποία μπορεί να
είναι μία από τις εξής: ΠΕΤΡΑ, ΨΑΛΙ∆Ι, ΧΑΡΤΙ,
ΤΕΛΟΣ. (∆εν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας τιμών.)
Μονάδες 2
2. συγκρίνει τις επιλογές των παικτών και διαπιστώνει
το νικητή του γύρου ή την ισοπαλία.
Μονάδες 6
Β. Τερματίζει το παιχνίδι όταν ένας τουλάχιστον από τους
δύο παίκτες επιλέξει ΤΕΛΟΣ.
Μονάδες 6
Γ. Εμφανίζει το όνομα του νικητή ή, αν δεν υπάρχει
νικητής, το μήνυμα «ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΕΛΗΞΕ ΙΣΟΠΑΛΟ».
Μονάδες 6
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 4ο
Μια σύγχρονη πτηνοτροφική μονάδα παρακολουθεί την
ημερήσια παραγωγή αυγών και καταγράφει τα στοιχεία σε
ηλεκτρονικό αρχείο. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα
διαχειρίζεται τα στοιχεία της μονάδας στη διάρκεια ενός
έτους. Για το σκοπό αυτό:
Α. Να κατασκευάσετε κύριο πρόγραμμα το οποίο:
1. να ζητάει το έτος παρακολούθησης, ελέγχοντας ότι
πρόκειται για έτος του 21 ου αιώνα (από 2000 μέχρι
και 2099). Ο αλγόριθμος να δημιουργεί πίνακα με τον
αριθμό των ημερών για καθέναν από τους δώδεκα
μήνες του έτους που δόθηκε. Ο αριθμός των ημερών
του μήνα θα υπολογίζεται από υποπρόγραμμα το
οποίο θα κατασκευάσετε για το σκοπό αυτό. Η
λειτουργία του υποπρογράμματος περιγράφεται στο
ερώτημα Β.
Μονάδες 3
2. να ζητάει την ημερήσια παραγωγή (αριθμό αυγών)
για κάθε μέρα του έτους και να καταχωρίζει τις τιμές
σε πίνακα δύο διαστάσεων, με μια γραμμή για κάθε
μήνα.
Μονάδες 3
3. να εμφανίζει τον τρίτο κατά σειρά από τους μήνες
του έτους που έχουν ο καθένας μέσο όρο ημερήσιας
παραγωγής μέχρι και δέκα ποσοστιαίες μονάδες πάνω
ή κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο. Αν δεν βρει τέτοιο
μήνα, να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα.
Μονάδες 8
Β. Να κατασκευάσετε υποπρόγραμμα το οποίο να δέχεται
ως παραμέτρους κάποιο έτος και τον αριθμό κάποιου
μήνα (1 έως 12), και να επιστρέφει τον αριθμό των
ημερών του συγκεκριμένου μήνα. Όταν το έτος είναι
δίσεκτο, ο Φεβρουάριος έχει 29 ημέρες, διαφορετικά έχει
28. ∆ίσεκτα είναι τα έτη που διαιρούνται με το 4 αλλά
όχι με το 100, καθώς και εκείνα που διαιρούνται με το
400. Για τους υπόλοιπους μήνες, πλην του Φεβρουαρίου,
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ισχύει το εξής: μέχρι και τον Ιούλιο (7 ος μήνας) οι μονοί
μήνες έχουν 31 ημέρες και οι ζυγοί 30. Για τους μήνες
μετά τον Ιούλιο, ισχύει το αντίστροφο.
Μονάδες 6
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)
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.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια,
διαγράμματα και πίνακες.
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10.00΄ πρωινή.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ):
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΘΕΜΑ 1ο
Α. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που
ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα από
τον αριθμό κάθε πρότασης, το γράμμα Σ, αν αυτή είναι
Σωστή, ή το γράμμα Λ, αν αυτή είναι Λανθασμένη.
1. ∆εν
υπάρχει
αλγορίθμων.

αλγόριθμος

για

τη

σχεδίαση
Μονάδες 2

2. Ο βρόχος Για Κ από 5 μέχρι 5 δεν εκτελείται καμία
φορά.
Μονάδες 2
3. Αλγόριθμοι + ∆ομές ∆εδομένων = Προγράμματα.
Μονάδες 2
4. Στη δομή ενός προγράμματος το τμήμα δήλωσης των
σταθερών ακολουθεί το τμήμα δήλωσης των
μεταβλητών.
Μονάδες 2
5. Εμφωλευμένα ΑΝ ονομάζονται δύο ή περισσότερες
εντολές της μορφής ΑΝ ... ΤΟΤΕ ... ΑΛΛΙΩΣ που
περιέχονται η μία μέσα στην άλλη.
Μονάδες 2

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Β. 1.

Να αναφέρετε τις τρεις λειτουργίες που μπορεί να
εκτελέσει ένας υπολογιστής.
Μονάδες 3

2.

Για την εντολή εκχώρησης:
i.

Να γράψετε τη σύνταξή της.
Μονάδες 2

ii.

Να περιγράψετε τη λειτουργία της.
Μονάδες 3

3.

Να δώσετε τους ορισμούς των παρακάτω όρων:
i.

∆εδομένο.

ii.

Πληροφορία.

iii. Επεξεργασία δεδομένων.
Μονάδες 6

Γ. Να γράψετε τις παρακάτω μαθηματικές εκφράσεις σε
ΓΛΩΣΣΑ:
1.

5x – 7y
α+ β

Μονάδες 3
2.

2[(3x 1 –7x 2 ) 5 –8x 3 ]
Μονάδες 3

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆.

∆ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγόριθμου:
α←1
β←3
Όσο α < 10 επανάλαβε
z←α+β
β←β+1
α←α+2
Τέλος_επανάληψης
Να μετατραπεί σε ισοδύναμο χρησιμοποιώντας τη δομή
επανάληψης Αρχή_επανάληψης...Μέχρις_ότου.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 2ο
α.

∆ίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος σε ψευδογλώσσα:
Αλγόριθμος ΑΣΚΗΣΗ
Κ ← 23
∆ιάβασε Λ
Αν Κ > Λ τότε
Εμφάνισε “ΕΝΑ”
αλλιώς_αν Κ < Λ τότε
Εμφάνισε “∆ΥΟ”
αλλιώς
Εμφάνισε “ΤΡΙΑ”
Τέλος_αν
Τέλος ΑΣΚΗΣΗ
Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα ροής.
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

β.

∆ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγόριθμου:
α←5
β←3
Για Χ από 2 μέχρι 7 με_βήμα 4
Όσο α < =10 επανάλαβε
β←β+α
α←α+4
Τέλος_επανάληψης
Εμφάνισε α, β
α←4
Τέλος_επανάληψης
Εμφάνισε α
Να γράψετε στο τετράδιό σας
εμφανίζονται κατά την εκτέλεση
τμήματος αλγόριθμου.

τις τιμές που
του παραπάνω
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 3ο
΄Ενας καταναλωτής διαθέτει 150 € για αγορά ρυζιού,
προκειμένου να το δωρίσει σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα. Σε
ένα πολυκατάστημα διατίθενται πακέτα ρυζιού σε τέσσερις
διαφορετικές συσκευασίες από διαφορετικές εταιρείες.
Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:
α. ∆ιαβάζει το όνομα της εταιρείας, την αξία και την
ποσότητα σε γραμμάρια για κάθε μία από τις τέσσερις
συσκευασίες ρυζιού.
Μονάδες 4

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

β. Υπολογίζει και εμφανίζει το όνομα της εταιρείας που
προσφέρει το ρύζι στην πλέον συμφέρουσα για τον
καταναλωτή συσκευασία (να θεωρήσετε ότι υπάρχει
μόνο μία τέτοια εταιρεία).
Μονάδες 10
γ. Υπολογίζει και εμφανίζει τον αριθμό των πακέτων που
μπορεί να αγοράσει από την πλέον συμφέρουσα για τον
καταναλωτή συσκευασία (σύμφωνα με το ερώτημα β).
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 4ο
Σε ένα Μετεωρολογικό Σταθμό καταγράφονται ανά ημέρα
και ώρα η θερμοκρασία του περιβάλλοντος για μία
εβδομάδα. Να γράψετε αλγόριθμο που:
α. ∆ιαβάζει:
• τα ονόματα των επτά ημερών της εβδομάδας και τα
καταχωρεί σε μονοδιάστατο πίνακα.
Μονάδες 2
• τη θερμοκρασία για κάθε ημέρα της εβδομάδας και
κάθε ώρα της ημέρας και την καταχωρεί σε
δισδιάστατο πίνακα, ελέγχοντας οι τιμές της
θερμοκρασίας να είναι από –20 μέχρι και 50.
Μονάδες 3
β. Υπολογίζει για κάθε ημέρα τη μέση θερμοκρασία και την
καταχωρεί σε μονοδιάστατο πίνακα.
Μονάδες 5
γ. Βρίσκει και εμφανίζει τη μέγιστη μέση θερμοκρασία της
εβδομάδας από τον πίνακα των μέσων θερμοκρασιών.
Μονάδες 4

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

δ. Βρίσκει και εμφανίζει την ημέρα της εβδομάδας με τη
μέγιστη μέση θερμοκρασία (να θεωρήσετε ότι υπάρχει
μόνο μία τέτοια ημέρα).
Μονάδες 2
ε. Υπολογίζει και εμφανίζει το πλήθος των ημερών της
εβδομάδας που είχαν μέση θερμοκρασία μεγαλύτερη των
20 o C.
Μονάδες 4
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.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη
σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Μπορείτε να σχεδιάσετε και με μολύβι τα σχήματα.
5. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά την
έναρξη της εξέτασης.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

