ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ):
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΘΕΜΑ 1ο
Α. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις βασικές
(πράξεις) επί των δοµών δεδοµένων.

λειτουργίες
Μονάδες 8

Β. Στον παρακάτω πίνακα η Στήλη Α περιέχει δοµές
δεδοµένων και η Στήλη Β περιέχει λειτουργίες. Να
γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης Α
και δίπλα τα γράµµατα της Στήλης Β που αντιστοιχούν
σωστά. Ας σηµειωθεί ότι σε κάποιες δοµές δεδοµένων
µπορεί
να
αντιστοιχούν
περισσότερες
από
µία
λειτουργίες.
Στήλη Α

Στήλη Β

1. Ουρά

α. Απώθηση

2. Στοίβα

β. Εξαγωγή
γ. Ώθηση
δ. Εισαγωγή

Μονάδες 4
Γ. Να περιγράψετε τη διαδικασία για τη µετατροπή µε
µεταγλωττιστή
ενός
πηγαίου
προγράµµατος
σε
εκτελέσιµο
πρόγραµµα,
συµπεριλαµβανοµένης
της
ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών.
Μονάδες 18

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

∆. Τι γνωρίζετε για τον παράλληλο προγραµµατισµό;
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ 2ο
Να εκτελέσετε το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου, για Κ = 24
και L = 40. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιµές των
µεταβλητών Χ, Υ καθώς αυτές τυπώνονται µε την εντολή
Εµφάνισε Χ, Υ (τόσο µέσα στη δοµή επανάληψης όσο και
στο τέλος του αλγορίθµου).
Χ ← Κ
Y ← L
Αν Χ < Υ τότε
ΤΕΜΡ ← Χ
Χ ← Υ
Υ ← ΤΕΜΡ
Τέλος_αν
Όσο Υ<>0

επανάλαβε

ΤΕΜΡ ← Υ
Υ ← Χ ΜOD Y
Χ ← TEMP
Εµφάνισε Χ, Υ
Τέλος_επανάληψης
Υ ← (Κ * L) DIV X
Εµφάνισε Χ, Υ

Μονάδες 20
ΘΕΜΑ 3ο
Με το νέο σύστηµα πληρωµής των διοδίων, οι οδηγοί των
τροχοφόρων έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν το
αντίτιµο των διοδίων µε ειδική µαγνητική κάρτα. Υποθέστε
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ότι υπάρχει µηχάνηµα το οποίο διαθέτει είσοδο για την
κάρτα και φωτοκύτταρο. Το µηχάνηµα διαβάζει από την
κάρτα το υπόλοιπο των χρηµάτων και το αποθηκεύει σε µία
µεταβλητή Υ και, µε το φωτοκύτταρο, αναγνωρίζει τον τύπο
του τροχοφόρου και το αποθηκεύει σε µία µεταβλητή Τ.
Υπάρχουν τρεις τύποι τροχοφόρων: δίκυκλα (∆), επιβατικά
(Ε) και φορτηγά (Φ), µε αντίτιµο διοδίων 1, 2 και 3 ευρώ
αντίστοιχα.
Να αναπτύξετε αλγόριθµο, ο οποίος:
α. ελέγχει τον τύπο του τροχοφόρου και εκχωρεί στη
µεταβλητή Α το αντίτιµο των διοδίων, ανάλογα µε τον
τύπο του τροχοφόρου
Μονάδες 8
β. ελέγχει την πληρωµή των διοδίων µε τον παρακάτω
τρόπο.
Αν το υπόλοιπο της κάρτας επαρκεί για την πληρωµή
του αντιτίµου των διοδίων, αφαιρεί το ποσό αυτό από
την κάρτα. Αν η κάρτα δεν έχει υπόλοιπο, το µηχάνηµα
ειδοποιεί µε µήνυµα για το ποσό που πρέπει να
πληρωθεί. Αν το υπόλοιπο δεν επαρκεί, µηδενίζεται η
κάρτα και δίνεται µε µήνυµα το ποσό που αποµένει να
πληρωθεί.
Μονάδες 12
ΘΕΜΑ 4ο
Μια εταιρεία αποθηκεύει είκοσι (20) προϊόντα σε δέκα (10)
αποθήκες.
Να
γράψετε
πρόγραµµα
στη
γλώσσα
προγραµµατισµού "ΓΛΩΣΣΑ", το οποίο:
α. περιέχει
τµήµα
προγράµµατος

δήλωσης

των

µεταβλητών

του

Μονάδες 3
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

β. εισάγει σε µονοδιάστατο πίνακα τα ονόµατα των είκοσι
προϊόντων
Μονάδες 3
γ. εισάγει σε πίνακα δύο διαστάσεων Π[20,10] την
πληροφορία που αφορά στην παρουσία ενός προϊόντος
σε µια αποθήκη (καταχωρούµε την τιµή 1 στην
περίπτωση που υπάρχει το προϊόν στην αποθήκη και την
τιµή 0, αν το προϊόν δεν υπάρχει στην αποθήκη).
Μονάδες 4
δ. υπολογίζει σε πόσες αποθήκες βρίσκεται το κάθε προϊόν
Μονάδες 6
ε. τυπώνει το όνοµα κάθε προϊόντος και το πλήθος των
αποθηκών στις οποίες υπάρχει το προϊόν.
Μονάδες 4
Παρατηρήσεις που αφορούν στα ΘΕΜΑΤΑ 2ο, 3ο, 4ο
1. Οι εντολές ψευδοκώδικα σε έναν αλγόριθµο και οι
εντολές και οι δηλώσεις προγράµµατος στη γλώσσα
προγραµµατισµού "ΓΛΩΣΣΑ" µπορούν ισοδύναµα να
γραφούν µε µικρά ή κεφαλαία γράµµατα.
2. Όπου γίνεται χρήση εισαγωγικών, µπορούν ισοδύναµα
να χρησιµοποιηθούν µονά ( ' ) ή διπλά εισαγωγικά ( " ).
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1.

Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

2.

3.
4.
5.
6.

αντιγράψετε στο τετράδιο. Τα σχήµατα που θα χρησιµοποιήσετε
στο τετράδιο µπορούν να γίνουν και µε µολύβι.
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, τα οποία και θα καταστραφούν µετά το
πέρας της εξέτασης
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μιάµιση (1 1/2) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ):
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΘΕΜΑ 1ο
Α. 1. Πότε λέµε ότι ένα πρόβληµα είναι
α. επιλύσιµο
β. άλυτο
γ. δοµηµένo;

Μονάδες 6

2. Με ποια κριτήρια κατηγοριοποιούνται τα προβλήµατα
σε επιλύσιµα, άλυτα και δοµηµένα;
Μονάδες 4
3. Nα αναφέρετε από ένα παράδειγµα για καθεµιά από τις
παραπάνω κατηγορίες.
Μονάδες 6
Β. Να αναφέρετε συνοπτικά τους λόγους, για τους οποίους
αναθέτουµε την επίλυση ενός προβλήµατος σε υπολογιστή.
Μονάδες 4
Γ. ∆ίνεται ο πίνακας αλήθειας :
Πρόταση Α

Πρόταση Β

Ψευδής

Αληθής

Ψευδής

Ψευδής

όχι Β

Α και Β

Α ή Β

(΄Αρνηση)

(Σύζευξη)

(∆ιάζευξη)

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Να µεταφέρετε τον παραπάνω πίνακα στο τετράδιό σας και
να συµπληρώσετε κατάλληλα τις κενές θέσεις του.
Μονάδες 6
∆. Να γράψετε τα τµήµατα αλγορίθµου, που αντιστοιχούν
στα τµήµατα των διαγραµµάτων ροής (α) και (β), που
ακολουθούν.

Μονάδες 7

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 2ο
Ο µονοδιάστατος αριθµητικός
ακόλουθα στοιχεία:

πίνακας

Table

έχει

1 η θέση

2 η θέση

3 η θέση

4 η θέση

5 η θέση

43

72

-4

63

56

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

τα

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου :
Για Ι από 2 µέχρι 5
Για J από 5 µέχρι Ι µε_βήµα -1
Αν Table[J-1] < Table[J] τότε
Αντιµετάθεσε Table[J-1], Table[J]
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
Να µεταφερθεί στο τετράδιό σας ο ακόλουθος πίνακας και
να συµπληρωθεί για όλες τις τιµές του J, που αντιστοιχούν
σε I=2 και Ι=3.
Πίνακας
Ι

J

1η

2η

3η

4η

5η

2

5

43

72

-4

63

56

3

Μονάδες 20

ΘΕΜΑ 3ο
∆ίνονται η έκταση, ο πληθυσµός και το όνοµα καθεµιάς από
τις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Να αναπτύξετε
αλγόριθµο που
α) θα διαβάζει τα παραπάνω δεδοµένα,
Μονάδες 4
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

β) θα εµφανίζει τη χώρα µε τη µεγαλύτερη έκταση,
Μονάδες 6
γ) θα εµφανίζει τη χώρα µε το µικρότερο πληθυσµό και
Μονάδες 6
δ) θα εµφανίζει το µέσο όρο του πληθυσµού των 15 χωρών
της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
Μονάδες 4
ΘΕΜΑ 4ο
Στο πλαίσιο προγράµµατος προληπτικής ιατρικής για την
αντιµετώπιση του νεανικού διαβήτη έγιναν αιµατολογικές
εξετάσεις στους 90 µαθητές (αγόρια και κορίτσια) ενός
Γυµνασίου.
Για κάθε παιδί καταχωρίστηκαν τα ακόλουθα στοιχεία :
1. ονοµατεπώνυµο µαθητή
2. κωδικός φύλου ("Α" για τα αγόρια και "Κ" για τα
κορίτσια)
3. περιεκτικότητα σακχάρου στο αίµα.
Οι φυσιολογικές τιµές σακχάρου στο αίµα κυµαίνονται από
70 έως 110 mg/dl (συµπεριλαµβανοµένων και των ακραίων
τιµών).
Nα αναπτύξετε αλγόριθµο που
α) θα διαβάζει τα παραπάνω στοιχεία (ονοµατεπώνυµο,
φύλο, περιεκτικότητα σακχάρου στο αίµα) και θα ελέγχει
την αξιόπιστη καταχώρισή τους (δηλαδή το φύλο να είναι
µόνο "Α" ή "Κ" και η περιεκτικότητα σακχάρου στο αίµα
να είναι θετικός αριθµός),
Μονάδες 5
β) θα εµφανίζει για κάθε παιδί του οποίου η περιεκτικότητα
σακχάρου στο αίµα είναι εκτός των φυσιολογικών τιµών,
το ονοµατεπώνυµο, το φύλο και την περιεκτικότητα του
σακχάρου,
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

γ) θα εµφανίζει το συνολικό αριθµό των αγοριών των
οποίων η περιεκτικότητα σακχάρου στο αίµα δεν είναι
φυσιολογική και
Μονάδες 5
δ) θα εµφανίζει το συνολικό αριθµό των κοριτσιών των
οποίων η περιεκτικότητα σακχάρου στο αίµα δεν είναι
φυσιολογική.
Μονάδες 5
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
1. Αντί του συµβόλου (←) µπορεί ισοδύναµα να χρησιµοποιηθεί
το σύµβολο (:=) ή (=).
2. Οι µαθητές µπορούν να διατυπώνουν τις απαντήσεις των
θεµάτων,
είτε
σε
οποιαδήποτε
µορφή
παράστασης
αλγορίθµου, είτε σε "ΓΛΩΣΣΑ", είτε σε Pascal, είτε σε Basic,
είτε σε Turbo Pascal, είτε σε Quick Basic.
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα
αντιγράψετε στο τετράδιο. Τα σχήµατα που θα χρησιµοποιήσετε
στο τετράδιο µπορούν να γίνουν και µε µολύβι.
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, τα οποία και θα καταστραφούν µετά το
πέρας της εξέτασης
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ):
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΜΑ 1ο
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε πρότασης
και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη
Λάθος, αν είναι λανθασµένη.
1. Η τιµή µιας µεταβλητής δεν µπορεί να αλλάξει κατά
τη διάρκεια εκτέλεσης ενός αλγόριθµου.
2. Με τον όρο δεδοµένο αναφέρεται οποιοδήποτε
γνωσιακό στοιχείο προέρχεται από επεξεργασία
δεδοµένων.
3. Σκοπός της συγχώνευσης δύο ταξινοµηµένων πινάκων
είναι η δηµιουργία ενός τρίτου ταξινοµηµένου
πίνακα, που περιέχει τα στοιχεία των δύο πινάκων.
4. Τα λογικά λάθη είναι συνήθως λάθη σχεδιασµού και
δεν προκαλούν τη διακοπή της εκτέλεσης του
προγράµµατος.
5. Σε ένα µεγάλο και σύνθετο πρόγραµµα, η άσκοπη
χρήση µεγάλων πινάκων µπορεί να οδηγήσει ακόµη
και σε αδυναµία εκτέλεσης του προγράµµατος.
6. Οι δυναµικές δοµές έχουν σταθερό µέγεθος.
Μονάδες 12
Β. Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ µεταγλωττιστή (compiler)
και διερµηνευτή (interpreter).
Μονάδες 10
Γ. Η τιµή Α της βαθµολογίας σε ένα θέµα µπορεί να πάρει
τις τιµές από 0 µέχρι και 20. (Το 0 και το 20 είναι
επιτρεπτές τιµές).
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Ποια από τις παρακάτω λογικές εκφράσεις ελέγχει αυτή
τη συνθήκη;
i) Α >= 0 ή Α <= 20
ii) Α > 0 και Α <= 20
iii) Α >= 20 και Α <= 0
iv) Α >= 0 και Α <= 20
Μονάδες 5
∆. Ποιο είναι το αποτέλεσµα της εκτέλεσης του παρακάτω
αλγορίθµου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
ΑΡΧΗ

α<0
ΨΕΥ∆ΗΣ

ΑΛΗΘΗΣ

α

α (-1)
*

Εµφάνισε α

ΤΕΛΟΣ

Μονάδες 7
Ε. Να υπολογίσετε την τιµή της αριθµητικής έκφρασης
Β * (Α DIV Β) + (Α MOD Β)
για τις παρακάτω περιπτώσεις:
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

i)

Α = 10 και Β = 5

ii) Α = -5 και Β = 1
iii) Α = 1 και Β = 5
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνεται µονοδιάστατος πίνακας Α, 10 θέσεων, ο οποίος στις
θέσεις 1 έως 10 περιέχει αντίστοιχα τους αριθµούς:
15, 3, 0, 5, 16, 2, 17, 8, 19, 1
και τµήµα αλγορίθµου:
Για i από 1 µέχρι 9 µε_βήµα 2
k←((i+10) mod 10)+1
Α[i]←Α[k]
εκτύπωσε i, k, A[i], A[k]
Τέλος_επανάληψης
Ποιές τιµές τυπώνονται µε την εντολή
εκτύπωσε i, k, A[i], A[k]
καθώς εκτελείται το παραπάνω τµήµα αλγορίθµου;
Μονάδες 20
ΘΕΜΑ 3ο
Σε ένα κέντρο νεοσύλλεκτων υπάρχει η πρόθεση να δηµιουργηθούν
δύο ειδικές διµοιρίες. Η διµοιρία Α θα αποτελείται από
νεοσύλλεκτους πτυχιούχους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ηλικίας από
24 έως και 28 χρόνων. Η διµοιρία Β θα αποτελείται από
νεοσύλλεκτους απόφοιτους δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ηλικίας
από 18 έως και 24 χρόνων. Οι υπόλοιποι νεοσύλλεκτοι δεν

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

κατατάσσονται σε καµία από αυτές τις διµοιρίες. Να αναπτύξετε
αλγόριθµο ο οποίος:
α. διαβάζει το ονοµατεπώνυµο, την ηλικία και έναν αριθµό που
καθορίζει το επίπεδο σπουδών του νεοσύλλεκτου και
παίρνει τιµές από 1 έως 3 (1: τριτοβάθµια εκπαίδευση,
2: δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 3: κάθε άλλη περίπτωση)
Μονάδες 5
β. εκτυπώνει:
i) το ονοµατεπώνυµο του νεοσύλλεκτου
ii) το όνοµα της διµοιρίας (Α ή Β), εφόσον ο νεοσύλλεκτος
κατατάσσεται σε µία από αυτές.
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ 4ο
Μια αλυσίδα ξενοδοχείων έχει 5 ξενοδοχεία. Σε ένα
µονοδιάστατο πίνακα ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ[5] καταχωρούνται τα
ονόµατα των ξενοδοχείων. Σε ένα άλλο δισδιάστατο πίνακα
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ[5,12] καταχωρούνται οι εισπράξεις κάθε
ξενοδοχείου για κάθε µήνα του έτους 2001, έτσι ώστε στην i
γραµµή καταχωρούνται οι εισπράξεις του i ξενοδοχείου.
Να αναπτύξετε αλγόριθµο, ο οποίος:
α. διαβάζει τα στοιχεία των δύο πινάκων
Μονάδες 6
β. εκτυπώνει το όνοµα κάθε ξενοδοχείου και τις ετήσιες
εισπράξεις του για το έτος 2001
Μονάδες 7
γ. εκτυπώνει το όνοµα του ξενοδοχείου
µεγαλύτερες εισπράξεις για το έτος 2001.

µε

τις

Μονάδες 7

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι απαντήσεις των θεµάτων µπορούν να διατυπωθούν είτε
σε οποιαδήποτε µορφή παράστασης αλγορίθµου, είτε σε
«ΓΛΩΣΣΑ», είτε σε Pascal, είτε σε Basic, είτε σε Turbo
Pascal, είτε σε Quick Basic.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

