ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 MAΪΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΠΤΑ (7)

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. Η καταγραφή της δομής ενός προβλήματος σημαίνει
αυτόματα ότι έχει αρχίσει η διαδικασία ανάλυσης
του προβλήματος σε άλλα απλούστερα.
2. Στη διαδικασία
υποχρεωτική.

η

λίστα

παραμέτρων

είναι

3. Η δυναμική παραχώρηση μνήμης χρησιμοποιείται
στις στατικές δομές δεδομένων.
4. Η JAVA είναι μία αντικειμενοστραφής γλώσσα
προγραμματισμού για την ανάπτυξη εφαρμογών
που εκτελούνται σε κατανεμημένα περιβάλλοντα,
δηλαδή σε διαφορετικούς υπολογιστές οι οποίοι
είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.
5. Κατά την κλήση ενός υποπρογράμματος η
πραγματική παράμετρος και η αντίστοιχη τυπική
της είναι δυνατόν να έχουν το ίδιο όνομα.
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Β.1

Να αναφέρετε τις τυποποιημένες κατηγορίες τεχνικώνμεθόδων σχεδίασης αλγορίθμων.
Μονάδες 6

Β.2

Ποια
η
διαφορά
μεταγλωττιστή;

μεταξύ

διερμηνευτή

και

Μονάδες 6
Γ.1

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1,2,3,4,
από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα α,β, της Στήλης
Β που δίνει το σωστό χαρακτηρισμό.
Στήλη Α

Στήλη Β

1. Εύστοχη χρήση
ορολογίας

α. Σαφήνεια διατύπωσης

2.

Τήρηση
λεξικολογικών και
συντακτικών
κανόνων

β. Καθορισμός απαιτήσεων

3.

Επακριβής
προσδιορισμός
δεδομένων

προβλήματος

4. Λεπτομερειακή
καταγραφή
ζητουμένων
Μονάδες 4

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ.2

Στο παρακάτω τμήμα προγράμματος να μετατρέψετε
την αλγοριθμική δομή της πολλαπλής επιλογής σε
ισοδύναμη αλγοριθμική δομή ΕΠΙΛΕΞΕ.
ΓΡΑΨΕ “∆ώσε αριθμό από 0 έως και 5”
∆ΙΑΒΑΣΕ Χ
ΑΝ Χ=0 ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ “μηδέν”
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ (Χ=1) ή (Χ=3) ή (Χ=5) ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ “περιττός αριθμός”
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ (Χ=2) ή (Χ=4) ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ “άρτιος αριθμός”
ΑΛΛΙΩΣ
ΓΡΑΨΕ “έδωσες λάθος αριθμό”
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
Μονάδες 6

∆.

∆ίνεται το παρακάτω τμήμα κειμένου:
Οι λόγοι που αναθέτουμε την επίλυση
προβλήματος σε υπολογιστή σχετίζονται με:
•

την ..........1........... των υπολογισμών.

•

την ..........2........... των διαδικασιών.

•

την ταχύτητα εκτέλεσης των ..........3........... .

•

το μεγάλο πλήθος των ..........4........... .

∆ίνονται οι παρακάτω λέξεις:
α. πολυπλοκότητα
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ενός

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

β. δεδομένων
γ. ζητουμένων
δ. αληθοφάνεια
ε. πράξεων
στ. επαναληπτικότητα
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1,2,3,4,
που βρίσκονται στα κενά διαστήματα και δίπλα να
γράψετε το γράμμα α, β, γ, δ, ε, στ, που αντιστοιχεί
στη σωστή λέξη. ∆ύο λέξεις δεν χρησιμοποιούνται.
Μονάδες 8
ΘΕΜΑ 2 ο
∆ίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε γλώσσα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: x, n, m, pow, z
ΑΡΧΗ
∆ΙΑΒΑΣΕ x,n
m Å n
pow Å 1
z Å x
ΟΣΟ m > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
ΟΣΟ ( m MOD 2) = 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
m Å m DIV 2
z Å z * z
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
m Å m-1
ΓΡΑΨΕ pow
pow Å pow*z
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ pow
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

α. Να κατασκευάσετε το ισοδύναμο διάγραμμα ροής
του προγράμματος Α.
Μονάδες 8
β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές της
μεταβλητής pow που θα εμφανιστούν κατά την
εκτέλεση του προγράμματος Α, αν ως τιμές εισόδου
δοθούν οι αριθμοί:
x = 2,
n = 3.
Μονάδες 12
ΘΕΜΑ 3 ο
Μία εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων έχει νοικιάσει 30
αυτοκίνητα τα οποία κατηγοριοποιούνται σε οικολογικά
και συμβατικά. Η πολιτική χρέωσης για την ενοικίαση
ανά κατηγορία και ανά ημέρα δίνεται στον παρακάτω
πίνακα.
ΗΜΕΡΕΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ

1-7

30€ ανά ημέρα

40€ ανά ημέρα

8-16

20€ ανά ημέρα

30€ ανά ημέρα

από 17 και άνω

10€ ανά ημέρα

20€ ανά ημέρα

1. Να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο:
α. Περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων μεταβλητών.
Μονάδες 2
β. Για κάθε αυτοκίνητο το οποίο έχει ενοικιαστεί:
i.

∆ιαβάζει την κατηγορία του («ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ» ή
«ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ») και τις ημέρες ενοικίασης.
Μονάδες 2

ii.

Καλεί υποπρόγραμμα με είσοδο την κατηγορία
του αυτοκινήτου και τις ημέρες ενοικίασης και
υπολογίζει με βάση τον παραπάνω πίνακα τη
χρέωση.
Μονάδες 2
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

iii. Εμφανίζει το μήνυμα “χρέωση” και τη χρέωση που
υπολογίσατε.
Μονάδες 2
γ. Υπολογίζει και εμφανίζει το πλήθος των οικολογικών
και των συμβατικών αυτοκινήτων.
Μονάδες 4
2. Να κατασκευάσετε το κατάλληλο υποπρόγραμμα του
ερωτήματος 1.β.ii .
Μονάδες 8
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1)∆εν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας για τα
δεδομένα εισόδου και
2) Ο υπολογισμός της χρέωσης δεν πρέπει να
γίνει κλιμακωτά.
ΘΕΜΑ 4 ο
Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου συμμετέχουν 16
ομάδες. Κάθε ομάδα συμμετέχει σε 30 αγώνες. Να γράψετε
αλγόριθμο ο οποίος:
α. ∆ιαβάζει σε μονοδιάστατο πίνακα ΟΝ[16] τα ονόματα
των ομάδων.
Μονάδες 2
β. ∆ιαβάζει σε δισδιάστατο πίνακα
αποτελέσματα σε κάθε αγώνα ως εξής:

ΑΠ[16,30]

τα

Τον χαρακτήρα «Ν»για ΝΙΚΗ
Τον χαρακτήρα «Ι» για ΙΣΟΠΑΛΙΑ
Τον χαρακτήρα «Η» για ΗΤΤΑ
και κάνει τον απαραίτητο έλεγχο εγκυρότητας των
δεδομένων.
Μονάδες 4
γ. Για κάθε ομάδα υπολογίζει και καταχωρεί σε
δισδιάστατο πίνακα ΠΛ[16,3] το πλήθος των νικών στην
πρώτη στήλη, το πλήθος των ισοπαλιών στη δεύτερη
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

στήλη, και το πλήθος των ηττών στην τρίτη στήλη του
πίνακα. Ο πίνακας αυτός πρέπει προηγουμένως να έχει
μηδενισθεί.
Μονάδες 6
δ. Με βάση τα στοιχεία του πίνακα ΠΛ[16,3] υπολογίζει
και καταχωρεί σε νέο πίνακα ΒΑΘ[16] τη συνολική
βαθμολογία κάθε ομάδας, δεδομένου ότι για κάθε νίκη η
ομάδα παίρνει τρεις βαθμούς, για κάθε ισοπαλία έναν
βαθμό και για κάθε ήττα κανέναν βαθμό.
Μονάδες 3
ε.

Εμφανίζει τα ονόματα και τη βαθμολογία των ομάδων
ταξινομημένα σε φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία.
Μονάδες 5

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα, κατεύθυνση). Να μην
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
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.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο
για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10.30΄ πρωινή.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ):
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΘΕΜΑ 1ο
Α. 1. Ποια
είναι
τα
κυριότερα
χρησιμοποιούμενα
γεωμετρικά σχήματα σε ένα διάγραμμα ροής και τι
ενέργεια ή λειτουργία δηλώνει το καθένα;
Μονάδες 8
2. Πότε ένα πρόβλημα χαρακτηρίζεται
α. απόφασης;
Μονάδες 4
β. βελτιστοποίησης;
Μονάδες 4
Β. ∆ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:
Κ←1
ΟΣΟ Κ<=200 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
ΕΜΦΑΝΙΣΕ Κ
Κ←Κ+2
ΤΕΛΟΣ_ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Να γράψετε στο τετράδιό σας
α.
β.
γ.
δ.

τις σταθερές,
τους αριθμητικούς τελεστές,
τους συγκριτικούς τελεστές,
τις λογικές εκφράσεις.
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Μονάδες 6

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. Ο
τελεστής
MOD
χρησιμοποιείται
για
τον
υπολογισμό του πηλίκου μίας διαίρεσης ακεραίων
αριθμών.
Μονάδες 2
2. Η μεταφορά δεδομένων είναι μία από τις βασικές
λειτουργίες που εκτελεί ο υπολογιστής.
Μονάδες 2
3. Κάθε εντολή ενός αλγορίθμου πρέπει να καθορίζεται
χωρίς αμφιβολία για τον τρόπο εκτέλεσής της.
Μονάδες 2
4. Στην αριθμητική έκφραση Α+Β*Γ εκτελείται πρώτα η
πρόσθεση και μετά ο πολλαπλασιασμός.
Μονάδες 2
5. Οι δεσμευμένες λέξεις της ΓΛΩΣΣΑΣ δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως ονόματα δεδομένων σε ένα
πρόγραμμα.
Μονάδες 2
∆. Να γράψετε στο τετράδιό σας καθέναν από τους
αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα του ένα γράμμα της
Στήλης Β, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση.
ΣΤΗΛΗ Α
1.
2.
3.
4.

Ουρά
Λογικός τελεστής
Στοίβα
Λογική σταθερά

ΣΤΗΛΗ Β
α.
β.
γ.
δ.

Ώθηση
ΑΛΗΘΗΣ
ΚΑΙ
∆ύο δείκτες
Μονάδες 8

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 2ο
Α. ∆ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:
Χ←2
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΑΝ Χ MOD 4 > 2 ΤΟΤΕ
Χ←Χ+2
ΑΛΛΙΩΣ
Χ←Χ+3
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΕΜΦΑΝΙΣΕ Χ
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ>15
α. Ποιο είναι το πλήθος των επαναλήψεων που θα
εκτελεστούν;
Μονάδες 2
β. Να γράψετε στο τετράδιό σας την τιμή της
μεταβλητής Χ που θα εμφανιστεί σε κάθε επανάληψη.
Μονάδες 10
γ. Ποια είναι η τελική τιμή της μεταβλητής Χ;
Μονάδες 2
Β. ∆ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:
ΜΑΧ ← Α[1]
ΜΙΝ ← Α[1]
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
ΑΝ Α[i] < ΜΙΝ ΤΟΤΕ
ΜΙΝ ← Α[i]
ΑΛΛΙΩΣ
ΑΝ Α[i]>MAX TOTE
ΜΑΧ ← Α[i]
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΜΙΝ, ΜΑΧ
Να μετατρέψετε το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου σε ισοδύναμο
με χρήση της δομής επανάληψης ΟΣΟ ... ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.
Μονάδες 6
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 3ο
Για την ανάδειξη του επταμελούς (7) ∆ιοικητικού
Συμβουλίου ενός Πολιτιστικού Συλλόγου υπάρχουν 20
υποψήφιοι. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος
α. διαβάζει τα ονόματα των υποψηφίων και τα αποθηκεύει
σε πίνακα.
Μονάδες 4
β. διαβάζει για κάθε υποψήφιο τον αριθμό των ψήφων που
έλαβε και τον αποθηκεύει σε πίνακα.
Μονάδες 4
γ. εμφανίζει τα ονόματα των εκλεγέντων μελών του
∆ιοικητικού Συμβουλίου κατά φθίνουσα σειρά ψήφων
(να θεωρηθεί ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις ισοψηφίας).
Μονάδες 6
δ. διαβάζει το όνομα ενός υποψηφίου και ελέγχει αν ο
συγκεκριμένος εκλέγεται ή όχι, εμφανίζοντας κατάλληλο μήνυμα.
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 4ο
Ένας επενδυτής διέθεσε 10.000 € για την αγορά ορισμένων
τεμαχίων 10 διαφορετικών μετοχών. Να γράψετε αλγόριθμο ο
οποίος:
α. Για καθεμία από τις 10 μετοχές διαβάζει
• το όνομα της μετοχής,
• το πλήθος των τεμαχίων της μετοχής, που κατέχει ο
επενδυτής, ελέγχοντας το πλήθος να είναι θετικός αριθμός,
και καταχωρίζει τα δεδομένα αυτά σε σχετικούς πίνακες.
Μονάδες 3
β. Για καθεμία από τις 10 μετοχές και για καθεμία από τις
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας διαβάζει την
τιμή ενός τεμαχίου της μετοχής και την αποθηκεύει σε
κατάλληλο πίνακα δύο διαστάσεων, ελέγχοντας η τιμή
του τεμαχίου να είναι θετικός αριθμός.
Μονάδες 4
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

γ. Για καθεμία από τις 10 μετοχές υπολογίζει τη μέση
εβδομαδιαία τιμή του τεμαχίου της και την αποθηκεύει
σε μονοδιάστατο πίνακα.
Μονάδες 5
δ. Υπολογίζει και εμφανίζει τη συνολική αξία όλων των
τεμαχίων όλων των μετοχών του επενδυτή, την τελευταία
ημέρα της εβδομάδας.
Μονάδες 5
ε. Υπολογίζει εάν ο επενδυτής στο τέλος της εβδομάδας έχει
κέρδος ή ζημία ή καμία μεταβολή σε σχέση με το αρχικό
ποσό που διέθεσε, εμφανίζοντας κατάλληλα μηνύματα.
Μονάδες 3
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1.

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα 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.

3.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

4.

Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό.

5.

Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

6.

∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.

7.

Ώρα δυνατής αποχώρησης η 8.30΄ απογευματινή.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ):
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)
ΘΕΜΑ 1ο
Α.1 ∆ίνεται η παρακάτω ακολουθία εντολών:
ΕΠΑΝ←ΑΛΗΘΗΣ
ΟΣΟ

ΕΠΑΝ = ΑΛΗΘΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

∆ΙΑΒΑΣΕ Α, Β
Χ←Β/Α
ΓΡΑΨΕ Χ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
α. Να αναφέρετε ονομαστικά ποια κριτήρια αλγορίθμου
δεν ικανοποιούνται.
Μονάδες 4
β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 6
Α.2. Για την εντολή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ... ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ
να γράψετε τη σύνταξή της και να περιγράψετε τη
λειτουργία της.
Μονάδες 6
Β. 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.
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

1. Η αναπαράσταση ενός αλγορίθμου με φυσική γλώσσα
κατά βήματα μπορεί να παραβιάσει το κριτήριο της
καθοριστικότητας.
Μονάδες 2
2. Η ακολουθιακή δομή εντολών χρησιμοποιείται για
την αντιμετώπιση προβλημάτων στα οποία είναι
δεδομένη η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών.
Μονάδες 2
3. Ο βρόχος Για Κ από 5 μέχρι 1 εκτελείται 5 φορές.
Μονάδες 2
4. Για τον υπολογισμό μιας έκφρασης, όλες οι
μεταβλητές που εμφανίζονται σ’ αυτή πρέπει να
έχουν οριστεί προηγουμένως, δηλαδή να έχουν
κάποια τιμή.
Μονάδες 2
5. Το σύμβολο >= είναι λογικός τελεστής.
Μονάδες 2
Γ.

∆ίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος:
ΓΙΑ i ΑΠΟ ... ΜΕΧΡΙ n
ΓΙΑ j ΑΠΟ ... ΜΕΧΡΙ ... ΜΕ_ΒΗΜΑ ...
ΑΝ Α[j] ... Α[j-1] ΤΟΤΕ
temp←A[j]
Α[...]←Α[...]
Α[...]←temp
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω αλγόριθμο
κατάλληλα συμπληρωμένο, έτσι ώστε να υλοποιεί την
ταξινόμηση της φυσαλίδας με αύξουσα σειρά.
Μονάδες 8
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆. ∆ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:
Ζ←ΨΕΥ∆ΗΣ
Χ←ΑΛΗΘΗΣ
Ψ←ΨΕΥ∆ΗΣ
Α←Χ ΚΑΙ (Ψ Ή Ζ)
Β←(ΟΧΙ Α) ΚΑΙ (ΟΧΙ Ζ)
Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές των μεταβλητών
Α και Β μετά την εκτέλεση του παραπάνω τμήματος
αλγορίθμου.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:
Χ←0
Α←10
Β←14
ΟΣΟ Β>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
ΑΝ Β MOD 2 = 0 ΤΟΤΕ
Χ←Χ+Α
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
Α←Α*2
B←B DIV 2
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές των μεταβλητών
Χ, Α και Β στο τέλος κάθε επανάληψης κατά την
εκτέλεση του παραπάνω τμήματος αλγορίθμου.
Μονάδες 12
β. Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα ροής.
Μονάδες 8
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 3ο
Μία Νομαρχία διοργάνωσε το 2008 σεμινάριο εθελοντικής
δασοπυρόσβεσης, το οποίο παρακολούθησαν 500 άτομα.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ζήτησε στοιχεία σχετικά με την
ηλικία, το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο εκπαίδευσης
κάθε εθελοντή, προκειμένου να εξαγάγει στατιστικά
στοιχεία.
Να γραφεί αλγόριθμος, ο οποίος:
α. διαβάζει για κάθε άτομο
• το ονοματεπώνυμο,
• το έτος γέννησης (χωρίς να απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας),
• το φύλο, με αποδεκτές τιμές το “Α” για τους άνδρες και
το “Γ” για τις γυναίκες,
• το μορφωτικό επίπεδο εκπαίδευσης, με αποδεκτές τιμές
“Π”, “∆” ή “Τ”, που αντιστοιχούν σε Πρωτοβάθμια,
∆ευτεροβάθμια ή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
και τα καταχωρίζει σε κατάλληλους μονοδιάστατους
πίνακες.
Μονάδες 6
β. υπολογίζει και εμφανίζει το πλήθος των ατόμων με
ηλικία μικρότερη των 30 ετών.
Μονάδες 4
γ. υπολογίζει και εμφανίζει το ποσοστό των γυναικών με
επίπεδο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο σύνολο των
εθελοντριών.
Μονάδες 5
δ. εμφανίζει τα ονόματα των ατόμων με τη μεγαλύτερη
ηλικία.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 4ο
Σε ένα Δήμο υπάρχουν 4 σταθμοί μέτρησης ενός συγκεκριμένου
ατμοσφαιρικού ρύπου. Η καταγραφή της τιμής του ρύπου γίνεται
ανά ώρα και σε 24ωρη βάση. Οι αποδεκτές τιμές του ρύπου
κυμαίνονται από 0 έως και 100. Να γραφεί αλγόριθμος, ο
οποίος:
α. για κάθε σταθμό και για κάθε ώρα του 24ώρου διαβάζει
την τιμή του ρύπου και την καταχωρίζει σε πίνακα
διαστάσεων 4x24, ελέγχοντας την εγκυρότητα κάθε
τιμής.
Μονάδες 4
β. για κάθε ώρα του 24ώρου υπολογίζει και εμφανίζει τη
μέση τιμή του ρύπου από τους 4 σταθμούς.
Μονάδες 5
γ. για κάθε σταθμό βρίσκει και εμφανίζει τη μέγιστη και
την ελάχιστη τιμή του ρύπου στο 24ωρο.
Μονάδες 5
δ. βρίσκει και εμφανίζει τη μέγιστη τιμή του ρύπου στη
διάρκεια του 24ώρου, καθώς και την ώρα και τον αριθμό
του σταθμού που σημειώθηκε η τιμή αυτή. (Να
θεωρήσετε ότι η τιμή αυτή είναι μοναδική στον πίνακα).
Μονάδες 6

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1.

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα 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.
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

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.

5.

Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

6.

∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των

7.

φωτοαντιγράφων.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΠΤΑ (7)

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. Τα προβλήματα, με κριτήριο το είδος της επίλυσης
που επιζητούν, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
επιλύσιμα, ανοικτά και άλυτα.
2. Μια υπολογιστική διαδικασία που δεν τελειώνει μετά
από
συγκεκριμένο
αριθμό
βημάτων
αποτελεί
αλγόριθμο.
3. Η εγγραφή είναι δομή δεδομένων η οποία αποτελείται από
πεδία που αποθηκεύουν χαρακτηριστικά.
4. Η αντικειμενοστραφής σχεδίαση εκλαμβάνει τις
«ενέργειες» ως πρωτεύοντα δομικά στοιχεία ενός
προγράμματος.
5. Σε μία συνάρτηση δεν επιτρέπεται η χρήση της
εντολής ∆ΙΑΒΑΣΕ.
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1,2,3,4 της
Στήλης Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α,β,γ,δ,ε,στ
της Στήλης Β που αντιστοιχεί στον σωστό ορισμό.
Στήλη Α

Στήλη Β

1. Προσθήκη νέων κόμβων σε μία
υπάρχουσα δομή.
2.
3.

Οι κόμβοι μιας δομής διατάσσονται
κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.
Πρόσβαση σε ένα κόμβο με σκοπό να
εξετασθεί ή να τροποποιηθεί το
περιεχόμενό του.

α.

Προσπέλαση

β.

Αντιγραφή

γ.

∆ιαγραφή

δ.

Αναζήτηση

ε.

Εισαγωγή

4. Όλοι οι κόμβοι ή μερικοί από τους
κόμβους μιας δομής αντιγράφονται σε στ.
μία άλλη δομή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

∆ύο (2) στοιχεία
χρησιμοποιούνται.

της

Ταξινόμηση

Στήλης

Β

δεν

Μονάδες 8
Γ. Να περιγράψετε την υλοποίηση στοίβας με τη βοήθεια
μονοδιάστατου πίνακα.
Μονάδες 6
∆. Να γράψετε τις παρακάτω μαθηματικές εκφράσεις σε
«ΓΛΩΣΣΑ».
1.

x – ημθ
x2 + 5

Μονάδες 2
2.

2x +

3 (x + 1)
y +1
2

– ex

Μονάδες 2

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ε.

∆ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:
ΚÅ1
ΓΙΑ i ΑΠΟ –1 ΜΕΧΡΙ –5 ΜΕ_ΒΗΜΑ –2
ΚÅΚ*i
ΓΡΑΨΕ Κ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Να μετατρέψετε το τμήμα αυτού του αλγορίθμου σε
ισοδύναμο:
α. με χρήση της αλγοριθμικής δομής ΟΣΟ
Μονάδες 3
β.

με χρήση της αλγοριθμικής δομής ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ
Μονάδες 3

ΣΤ. ∆ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ ‘∆ΩΣΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ’
∆ΙΑΒΑΣΕ ........
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ ....... 0
ΓΙΑ i ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ ........ ΜΕ_ΒΗΜΑ ........
ΑÅi

^ ........

ΓΡΑΨΕ ........
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω
αλγόριθμο κατάλληλα συμπληρωμένο, έτσι ώστε να
υπολογίζει και να εμφανίζει τα τετράγωνα των
πολλαπλασίων του 5 από το 0 μέχρι τον αριθμό Χ που
διαβάστηκε.
Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 2ο
Α. ∆ίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε «ΓΛΩΣΣΑ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ-ΠΡΩΤΟΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, i
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΜΗΝΥΜΑ
ΑΡΧΗ
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
∆ΙΑΒΑΣΕ Χ
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ>0
CÅ 0
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Χ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
AN (Χ MOD i) = 0 TOTE
CÅ C + 1
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΓΙΑ
ΑΝ C=2 TOTE
MHNYMAÅ ‘EINAI ΠΡΩΤΟΣ’
ΑΛΛΙΩΣ
ΜΗΝΥΜΑ Å ‘∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΣ’
ΤΕΛΟΣ
ΓΡΑΨΕ ΜΗΝΥΜΑ
ΤΕΛΟΣ_ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε γραμμής
του προγράμματος, στην οποία εντοπίζετε συντακτικό
λάθος και να περιγράψετε το λάθος αυτό.
Μονάδες 12
Β.

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας συμπληρωμένο τον
παρακάτω πίνακα αληθείας.
Α

Β

(ΟΧΙ Α) ΚΑΙ (ΟΧΙ Β)

((ΟΧΙ Α) ΚΑΙ Β) Ή (Α ΚΑΙ (ΟΧΙ Β))

Ψευδής Ψευδής
Ψευδής Αληθής
Αληθής Ψευδής
Αληθής Αληθής

Μονάδες 8
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 3ο
Μία εταιρεία αποφάσισε να δώσει βοηθητικό επίδομα στους
υπαλλήλους της για τον μήνα Ιούλιο. Το επίδομα
διαφοροποιείται, ανάλογα με το φύλο του/της υπαλλήλου
και τον αριθμό των παιδιών του/της, με βάση τους
παρακάτω πίνακες:
ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ

ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΣΕ €

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ

ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΣΕ €

1

20

1

30

2

50

2

80

>=3

120

>=3

160

Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος
α. διαβάζει το φύλο («Α» ή «Γ») το οποίο ελέγχεται ως προς
την ορθότητα της εισαγωγής του. Επίσης διαβάζει τον
μισθό και τον αριθμό των παιδιών του υπαλλήλου.
Μονάδες 3
β. υπολογίζει και εμφανίζει το επίδομα και το συνολικό
ποσό που θα εισπράξει ο υπάλληλος τον μήνα Ιούλιο.
Μονάδες 7
γ. δέχεται απάντηση «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» για τη συνέχεια ή τον
τερματισμό της επανάληψης μετά την εμφάνιση σχετικού
μηνύματος.
Μονάδες 4
δ. υπολογίζει και εμφανίζει το συνολικό ποσό επιδόματος
που πρέπει να καταβάλει η Εταιρεία στους υπαλλήλους
της.
Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 4ο
Στο άθλημα των 110 μέτρων μετ’ εμποδίων, στους δύο
ημιτελικούς αγώνες συμμετέχουν δέκα έξι (16) αθλητές (8 σε
κάθε ημιτελικό). Σύμφωνα με τον κανονισμό στον τελικό
προκρίνεται ο πρώτος αθλητής κάθε ημιτελικού. Η οκτάδα
του τελικού συμπληρώνεται με τους αθλητές που έχουν τους
έξι (6) καλύτερους χρόνους απ’ όλους τους υπόλοιπους
συμμετέχοντες. Να θεωρήσετε ότι δεν υπάρχουν αθλητές με
ίδιους χρόνους.
1. Να γράψετε πρόγραμμα στη «ΓΛΩΣΣΑ» το οποίο
α. περιλαμβάνει το τμήμα δηλώσεων.
Μονάδες 2
β. καλεί τη διαδικασία ΕΙΣΟ∆ΟΣ για κάθε ημιτελικό
ξεχωριστά. Η διαδικασία διαβάζει το όνομα του
αθλητή και τoν χρόνο του (με ακρίβεια δεκάτου του
δευτερολέπτου).
Μονάδες 2
γ. καλεί τη διαδικασία ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ για κάθε
ημιτελικό ξεχωριστά. Η διαδικασία ταξινομεί τους
αθλητές ως προς τον χρόνο τους με αύξουσα σειρά.
Μονάδες 2
δ. δημιουργεί τον πίνακα ΟΝ με τα ονόματα και τον
πίνακα ΧΡ με τους αντίστοιχους χρόνους των
αθλητών που προκρίθηκαν στον τελικό.
Μονάδες 6
ε. εμφανίζει τα ονόματα και τους χρόνους των αθλητών
που θα λάβουν μέρος στον τελικό.
Μονάδες 2
2. Να γράψετε
α. τη διαδικασία ΕΙΣΟ∆ΟΣ.
Μονάδες 2
β. τη διαδικασία ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ.
Μονάδες 4
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1.

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα, κατεύθυνση). 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:
φωτοαντιγράφων.

7.

Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10.00΄ πρωινή.

τρεις

(3)

ώρες

μετά

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

τη

διανομή

των

