ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
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. Ένα πρόγραµµα σε γλώσσα
ακολουθία δυαδικών ψηφίων.

µηχανής

είναι

µια

2. Ο µεταγλωττιστής δέχεται στην είσοδό του ένα
πρόγραµµα γραµµένο σε µια γλώσσα υψηλού
επιπέδου και παράγει ένα ισοδύναµο πρόγραµµα σε
γλώσσα µηχανής.
3. Το
πηγαίο
πρόγραµµα
εκτελείται
υπολογιστή χωρίς µεταγλώττιση.

από

τον

4. Ο διερµηνευτής διαβάζει µία προς µία τις εντολές του
πηγαίου προγράµµατος και για κάθε µια εκτελεί
αµέσως µια ισοδύναµη ακολουθία εντολών µηχανής.
5. Ένα πρόγραµµα
µεταγλώττιση.

σε

γλώσσα

µηχανής

χρειάζεται
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης
Α και δίπλα τα γράµµατα της Στήλης Β που
αντιστοιχούν σωστά. (Να σηµειωθεί ότι στις Εντολές
της Στήλης Α αντιστοιχούν περισσότερες από µία
Προτάσεις της Στήλης Β).
Στήλη Α
Εντολές
1. Όσο συνθήκη επανάλαβε
εντολές
Τέλος_επανάληψης
2. Αρχή_επανάληψης
εντολές
Μέχρις_ότου συνθήκη

Στήλη Β
Προτάσεις
α. Ο βρόχος επανάληψης
τερµατίζεται, όταν η
συνθήκη είναι αληθής
β. Ο βρόχος επανάληψης
τερµατίζεται, όταν η
συνθήκη είναι ψευδής
γ. Ο βρόχος επανάληψης
εκτελείται οπωσδήποτε
µία φορά
δ. Ο βρόχος επανάληψης
είναι δυνατό να µην
εκτελεστεί
Μονάδες 8

Γ. ∆ίδονται οι τιµές των µεταβλητών Α=5, Β=7 και Γ= – 3.
Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας κάθε έκφραση που
ακολουθεί µε το γράµµα Α, αν είναι αληθής, ή µε το
γράµµα Ψ, αν είναι ψευδής.
1. ΟΧΙ (Α+Β<10)
2. (Α>=Β) Η (Γ<Β)
3. ((Α>Β) ΚΑΙ (Γ<Α)) Η (Γ>5)
4. (ΟΧΙ(Α<>Β)) ΚΑΙ (Β+Γ<>2∗Α)
Μονάδες 4

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

∆. ∆ίνεται η παρακάτω εντολή:
Για i από τ1 µέχρι τ2 µε_βήµα β
εντολή1
Τέλος_επανάληψης
Να γράψετε στο τετράδιό σας πόσες φορές εκτελείται η
εντολή1 για κάθε έναν από τους παρακάτω συνδυασµούς
των τιµών των µεταβλητών τ1, τ2 και β.
1. τ1=5

τ2=0

β= – 2

2. τ1=5

τ2=1

β=2

3. τ1=5

τ2=5

β=1

4. τ1=5

τ2=6,5

β=0,5
Μονάδες 4

Ε. Να αναφέρετε
πινάκων.

δύο

µειονεκτήµατα

της

χρήσης

των

Μονάδες 4
ΣΤ. 1. Να
αναφέρετε
τέσσερα
πλεονεκτήµατα
τµηµατικού προγραµµατισµού.

του

Μονάδες 4
2. Να
αναπτύξετε
δύο
από
τα
παραπάνω
πλεονεκτήµατα του τµηµατικού προγραµµατισµού.
Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνεται ο µονοδιάστατος πίνακας C µε έξι στοιχεία που
έχουν αντίστοιχα τις παρακάτω τιµές:
2, 5, 15,

– 1, 32, 14

και το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου:
min ← 100
max ←

– 100

Για i από 1 µέχρι 6 µε_βήµα 2
Α ← C[i]
B ← C[i+1]
Αν A<Β τότε
Lmin ← A
Lmax ← B
αλλιώς
Lmin ← Β
Lmax ← Α
Τέλος_αν
Αν Lmin<min τότε
min ← Lmin
Τέλος_αν
Αν Lmax>max τότε
max ← Lmax
Τέλος_αν
Εκτύπωσε Α, Β, Lmin, Lmax, min, max
Τέλος_επανάληψης
D ← max∗min
Εκτύπωσε D
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Να εκτελέσετε το παραπάνω τµήµα αλγορίθµου και να
γράψετε στο τετράδιό σας:
α. Τις τιµές των µεταβλητών Α, Β, Lmin, Lmax, min και
max, όπως αυτές εκτυπώνονται σε κάθε επανάληψη.
Μονάδες 18
β. Την τιµή της µεταβλητής D που εκτυπώνεται.
Μονάδες 2
ΘΕΜΑ 3ο
Μία εταιρεία ταχυδροµικών υπηρεσιών εφαρµόζει για τα
έξοδα αποστολής ταχυδροµικών επιστολών εσωτερικού και
εξωτερικού, χρέωση σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
Βάρος επιστολής
Χρέωση
Χρέωση
εσωτερικού
εξωτερικού
σε γραµµάρια
σε Ευρώ

σε Ευρώ

από 0 έως και 500

2,0

4,8

από 500 έως και 1000

3,5

7,2

από 1000 έως και 2000

4,6

11,5

Για παράδειγµα τα έξοδα αποστολής µιας επιστολής βάρους
800 γραµµαρίων και προορισµού εσωτερικού είναι 3,5
Ευρώ.
Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος:
α. Να διαβάζει το βάρος της επιστολής.
Μονάδες 3
β. Να διαβάζει τον προορισµό της επιστολής. Η τιµή "ΕΣ"
δηλώνει προορισµό εσωτερικού και η τιµή "ΕΞ" δηλώνει
προορισµό εξωτερικού.
Μονάδες 3
γ. Να υπολογίζει τα έξοδα αποστολής ανάλογα µε τον
προορισµό και το βάρος της επιστολής.
Μονάδες 11
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

δ. Να εκτυπώνει τα έξοδα αποστολής.
Μονάδες 3
Παρατήρηση. Θεωρείστε ότι ο αλγόριθµος δέχεται τιµές για
το βάρος µεταξύ του 0 και του 2000 και για
τον προορισµό µόνο τις τιµές "ΕΣ" και "ΕΞ".
ΘΕΜΑ 4ο
Για την πρώτη φάση της Ολυµπιάδας Πληροφορικής
δήλωσαν συµµετοχή 500 µαθητές. Οι µαθητές διαγωνίζονται
σε τρεις γραπτές εξετάσεις και βαθµολογούνται µε
ακέραιους βαθµούς στη βαθµολογική κλίµακα από 0 έως και
100.
Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος:
α. Να διαβάζει τα ονόµατα των µαθητών και να τα
αποθηκεύει σε µονοδιάστατο πίνακα.
Μονάδες 2
β. Να διαβάζει τους τρεις βαθµούς που έλαβε κάθε µαθητής
και να τους αποθηκεύει σε δισδιάστατο πίνακα.
Μονάδες 2
γ. Να υπολογίζει το µέσο όρο των βαθµών του κάθε
µαθητή.
Μονάδες 4
δ. Να εκτυπώνει τα ονόµατα των µαθητών και δίπλα τους
το µέσο όρο των βαθµών τους ταξινοµηµένα µε βάση τον
µέσο όρο κατά φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση
ισοβαθµίας η σειρά ταξινόµησης των ονοµάτων να είναι
αλφαβητική.
Μονάδες 7

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ε. Να υπολογίζει και να εκτυπώνει το πλήθος των µαθητών
µε το µεγαλύτερο µέσο όρο.
Μονάδες 5
Παρατήρηση: Θεωρείστε ότι οι βαθµοί των µαθητών είναι µεταξύ
του 0 και του 100 και ότι τα ονόµατα των µαθητών
είναι γραµµένα µε µικρά γράµµατα.
Παρατηρήσεις που αφορούν στα ΘΕΜΑΤΑ 2ο, 3ο, 4ο
1. Οι εντολές σε έναν αλγόριθµο µπορούν ισοδύναµα να
γραφούν µε µικρά ή κεφαλαία γράµµατα.
2. Όπου γίνεται χρήση εισαγωγικών, µπορούν ισοδύναµα
να χρησιµοποιηθούν µονά ( ' ) ή διπλά εισαγωγικά ( " ).
1.

2.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους)
Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). 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, τα οποία και θα καταστραφούν µετά το
πέρας της εξέτασης.

3.

Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.

4.

Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

5.

∆ιάρκεια εξέτασης:
φωτοαντιγράφων.

6.

Χρόνος δυνατής αποχώρησης: µετά τη 10:30 πρωινή.

τρεις

(3)

ώρες

µετά

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

τη

διανοµή

των

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ):
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)
ΘΕΜΑ 1ο
Α. Στον
προγραµµατισµό
δεδοµένων.

χρησιµοποιούνται

δοµές

1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων;
Μονάδες 3
2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων;
Μονάδες 3
3. Να αναφερθούν οι βασικές λειτουργίες (πράξεις) επί
των δοµών δεδοµένων.
Μονάδες 8
Β. Η ουρά είναι µία δοµή δεδοµένων.
1. Να δώσετε ένα παράδειγµα
καθηµερινή ζωή.

ουράς

από

την

Μονάδες 3

2. Να αναφέρετε τις λειτουργίες της ουράς και τους
δείκτες που απαιτούνται.
Μονάδες 3
3. Σε µία ουρά 10 θέσεων έχουν τοποθετηθεί διαδοχικά
τα στοιχεία: Μ, Κ, ∆, Α, Σ στην πρώτη, δεύτερη,
τρίτη, τέταρτη και πέµπτη θέση αντίστοιχα.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

α. Να προσδιορίσετε τις τιµές των δεικτών της
παραπάνω ουράς.
Μονάδες 3
β. Στη συνέχεια να αφαιρέσετε ένα στοιχείο από την
ουρά. Ποιος δείκτης µεταβάλλεται και ποια η νέα
του τιµή;
Μονάδες 3
γ. Τέλος να τοποθετήσετε το στοιχείο Λ στην ουρά.
Ποιος δείκτης µεταβάλλεται και ποια η νέα του
τιµή;
Μονάδες 3
Γ. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου:
Χ ← 50
ΟΣΟ Χ > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
ΓΙΑ Υ ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 6 ΜΕ_ΒΗΜΑ 2
Χ ← Χ – 10
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ Χ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
1. Πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή ΓΡΑΨΕ Χ;
Μονάδες 3
2. Πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή εκχώρησης
Χ ← Χ – 10;
Μονάδες 3
3. Ποιες είναι οι διαδοχικές τιµές των µεταβλητών Χ και
Υ σε όλες τις επαναλήψεις;
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνεται το διάγραµµα ροής:

1. Να γράψετε τον πίνακα τιµών των µεταβλητών x, y, z αν
ως αρχικές τιµές δοθούν x = 12 και y = 18.
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

2. Να µετατρέψετε
πρόγραµµα.

το

παραπάνω

διάγραµµα

Τµήµα δηλώσεων
Κύριο µέρος

ροής

σε

Μονάδες 2
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 3ο
Σε έναν αγώνα δισκοβολίας συµµετέχουν 20 αθλητές. Κάθε
αθλητής έκανε µόνο µία έγκυρη ρίψη που καταχωρείται ως
επίδοση του αθλητή και εκφράζεται σε µέτρα. Να
αναπτύξετε αλγόριθµο που
α. να διαβάζει για κάθε αθλητή το όνοµα και την επίδοσή
του,
Μονάδες 5
β. να ταξινοµεί τους αθλητές ως προς την επίδοσή τους,
Μονάδες 5
γ. να εµφανίζει τα ονόµατα και τις επιδόσεις των τριών
πρώτων αθλητών, αρχίζοντας από εκείνον µε την
καλύτερη επίδοση,
Μονάδες 5
δ. να εµφανίζει τα ονόµατα και τις επιδόσεις των πέντε
τελευταίων αθλητών, αρχίζοντας από εκείνον µε την
καλύτερη επίδοση.
Μονάδες 5
Σηµείωση: Να θεωρήσετε ότι δεν υπάρχουν αθλητές µε
την ίδια ακριβώς επίδοση.

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 4ο
Μία εταιρεία απασχολεί 30 υπαλλήλους. Οι µηνιαίες
αποδοχές κάθε υπαλλήλου κυµαίνονται από 0 € έως και
3.000 €.
Α. Να γράψετε αλγόριθµο που για κάθε υπάλληλο
1. να διαβάζει το ονοµατεπώνυµο και τις µηνιαίες
αποδοχές και να ελέγχει την ορθότητα καταχώρησης
των µηνιαίων αποδοχών του,
Μονάδες 4
2. να υπολογίζει το ποσό του φόρου
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
Μηνιαίες αποδοχές

κλιµακωτά,

Ποσοστό κράτησης
φόρου

Έως και 700 €

0%

Άνω των 700 € έως και 1.000 €

15%

Άνω των 1.000 € έως και 1.700 €

30%

Άνω των 1.700 €

40%

Μονάδες 8
3. να εµφανίζει το ονοµατεπώνυµο, τις µηνιαίες
αποδοχές, το φόρο και τις καθαρές µηνιαίες
αποδοχές, που προκύπτουν µετά την αφαίρεση του
φόρου.
Μονάδες 4
Β. Τέλος, ο παραπάνω αλγόριθµος να υπολογίζει και να
εµφανίζει
1. το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο φόρο όλων
των υπαλλήλων,
Μονάδες 2
2. το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στις καθαρές
µηνιαίες αποδοχές όλων των υπαλλήλων.
Μονάδες 2
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1. 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.
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, τα οποία και θα
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης
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.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΟΚΤΩ (8)
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 ουρά και η στοίβα µπορούν να υλοποιηθούν µε
δοµή πίνακα.
2. Η εξαγωγή (dequeue) στοιχείου γίνεται
εµπρός άκρο της ουράς.

από

το

3. Η απώθηση (pop) στοιχείου γίνεται από το πίσω
άκρο της στοίβας.
4. Κατά τη διαδικασία της ώθησης πρέπει να ελέγχεται
αν η στοίβα είναι γεµάτη.
5. Η ώθηση (push) στοιχείου
λειτουργίες της ουράς.

είναι

µία

από

τις

Μονάδες 10
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης
Α και δίπλα τα γράµµατα της Στήλης Β που
αντιστοιχούν σωστά. (Να σηµειωθεί ότι σε κάποιους
τελεστές της Στήλης Α αντιστοιχούν περισσότερα από
ένα σύµβολα της Στήλης Β).

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Στήλη Α

Στήλη Β

Τελεστές

Σύµβολα

1. αριθµητικός τελεστής

α.

>

2. λογικός τελεστής

β.

MOD

3. συγκριτικός τελεστής

γ.

*

δ.

όχι
Μονάδες 4

Γ. 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 λογική πράξη "ή" µεταξύ δύο προτάσεων είναι
ψευδής, όταν οποιαδήποτε από τις δύο προτάσεις
είναι ψευδής.
2. Η FORTRAN αναπτύχθηκε ως γλώσσα κατάλληλη
για την επίλυση µαθηµατικών και επιστηµονικών
προβληµάτων.
3. Η εντολή GOTO που αλλάζει τη ροή εκτέλεσης ενός
προγράµµατος είναι απαραίτητη στο δοµηµένο
προγραµµατισµό.
4. Τα
συντακτικά
λάθη
στον
πηγαίο
κώδικα
εµφανίζονται κατά το στάδιο της µεταγλώττισής του.
5. Η
Java
χρησιµοποιείται
ιδιαίτερα
προγραµµατισµό στο ∆ιαδίκτυο (Internet).

για

Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

∆. ∆ίνεται η παρακάτω αλληλουχία εντολών:
Α←x
Όσο A < = y επανάλαβε
A←Α+z
Τέλος_επανάληψης
Να γράψετε στο τετράδιό σας πόσες φορές εκτελείται η
εντολή A ← Α + z για κάθε έναν από τους παρακάτω
συνδυασµούς των τιµών των µεταβλητών x, y και z:
1. x = 0

y=8

z= 3

2. x = 7

y = 10

z=5

3. x = –10

y = –5

z = –1

4. x = 10

y=5

z=2
Μονάδες 8

Ε. 1. Τι καλείται αλφάβητο µιας γλώσσας;
2. Από τι αποτελείται το λεξιλόγιο µιας γλώσσας;
3. Τι είναι το τυπικό µιας γλώσσας;
4. Τι είναι το συντακτικό µιας γλώσσας;
Μονάδες 8

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος:
Αλγόριθµος Αριθµοί_ ΜΕΡΣΕΝ
∆ιάβασε Α
Β←4
C←2
Aρχή_επανάληψης

^

Β ← (Β 2) – 2
Εµφάνισε Β
C←C+1
Μέχρις_ότου C > (A – 1)

^

D ← (2 A) – 1
E ← B MOD D
Εµφάνισε D
Αν E = 0 τότε

^

F ← (2 (C – 1)) * D
Εµφάνισε "Τέλειος αριθµός:", F
G←0
Όσο F > 0 επανάλαβε
G←G+1
F ← F DIV 10
Τέλος_επανάληψης
Εµφάνισε G
Τέλος_αν
Τέλος Αριθµοί_ΜΕΡΣΕΝ
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιµές που τυπώνει ο
παραπάνω αλγόριθµος, αν του δώσουµε τιµές εισόδου:
α. 3

Μονάδες 12

β. 4

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 3ο
Σε κάποια εξεταστική δοκιµασία κάθε γραπτό αξιολογείται
αρχικά από δύο βαθµολογητές και υπάρχει περίπτωση το
γραπτό να χρειάζεται αναβαθµολόγηση από τρίτο
βαθµολογητή. Στην περίπτωση αναβαθµολόγησης ο τελικός
βαθµός υπολογίζεται ως εξής:
i.

Αν ο βαθµός του τρίτου βαθµολογητή είναι ίσος µε το
µέσο όρο (Μ.Ο.) των βαθµών των δύο πρώτων
βαθµολογητών, τότε ο τελικός βαθµός είναι ο Μ.Ο.

ii. Αν ο βαθµός του τρίτου βαθµολογητή είναι µικρότερος
από το µικρότερο βαθµό (ΜΙΝ) των δύο πρώτων
βαθµολογητών, τότε ο τελικός βαθµός είναι ο ΜΙΝ.
iii. ∆ιαφορετικά, ο τελικός βαθµός είναι ο µέσος όρος του
βαθµού του τρίτου βαθµολογητή µε τον πλησιέστερο
προς αυτόν βαθµό των δύο πρώτων βαθµολογητών.
Να αναπτύξετε αλγόριθµο υπολογισµού του τελικού βαθµού
ενός γραπτού µε αναβαθµολόγηση, ο οποίος:
α. να διαβάζει τους βαθµούς του πρώτου, του δεύτερου και
του τρίτου βαθµολογητή ενός γραπτού.
Μονάδες 2
β. να υπολογίζει και να εκτυπώνει το µεγαλύτερο (ΜΑΧ)
και το µικρότερο (ΜΙΝ) από τους βαθµούς του πρώτου
και του δεύτερου βαθµολογητή.
Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

γ. να υπολογίζει και να εκτυπώνει τον τελικό βαθµό του
γραπτού σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία.
Μονάδες 12
Παρατήρηση: Θεωρήστε ότι και οι τρεις βαθµοί είναι θετικοί
ακέραιοι αριθµοί και δεν απαιτείται έλεγχος
των δεδοµένων.
ΘΕΜΑ 4ο
Σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξάγονται
εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Θεωρήστε ότι µετέχουν 15 συνδυασµοί
κοµµάτων, οι οποίοι θα µοιραστούν 24 έδρες σύµφωνα µε το
ποσοστό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν. Κόµµατα
που δεν συγκεντρώνουν ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων
τουλάχιστον
ίσο µε το 3% του συνόλου των έγκυρων
ψηφοδελτίων δεν δικαιούνται έδρα.
Για κάθε κόµµα, εκτός του πρώτου κόµµατος, ο αριθµός των
εδρών που θα λάβει υπολογίζεται ως εξής: Το ποσοστό των
έγκυρων ψηφοδελτίων πολλαπλασιάζεται επί 24 και στη
συνέχεια το γινόµενο διαιρείται µε το άθροισµα των
ποσοστών όλων των κοµµάτων που δικαιούνται έδρα. Το
ακέραιο µέρος του αριθµού που προκύπτει είναι ο αριθµός
των εδρών που θα λάβει το κόµµα.
Το πρώτο κόµµα λαµβάνει τις υπόλοιπες έδρες.
Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος:
α. να διαβάζει και να αποθηκεύει σε µονοδιάστατους
πίνακες τα ονόµατα των κοµµάτων και τα αντίστοιχα
ποσοστά των έγκυρων ψηφοδελτίων τους.
Μονάδες 4
β. να εκτυπώνει τα ονόµατα και το αντίστοιχο ποσοστό
έγκυρων ψηφοδελτίων των κοµµάτων που δεν έλαβαν
έδρα.
Μονάδες 4
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

γ. να εκτυπώνει το όνοµα του κόµµατος µε το µεγαλύτερο
ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων.
Μονάδες 4
δ. να υπολογίζει και να εκτυπώνει το άθροισµα των
ποσοστών όλων των κοµµάτων που δικαιούνται έδρα.
Μονάδες 4
ε. να εκτυπώνει τα ονόµατα των κοµµάτων που έλαβαν
έδρα και τον αντίστοιχο αριθµό των εδρών τους.
Μονάδες 4
Παρατηρήσεις: α) Υποθέτουµε ότι δεν υπάρχουν δύο
κόµµατα που να έχουν το ίδιο ποσοστό
έγκυρων ψηφοδελτίων.
β) Μπορείτε
να
χρησιµοποιήσετε
τη
συνάρτηση Α_Μ(x) που επιστρέφει το
ακέραιο µέρος του πραγµατικού αριθµού x.
γ) Τα ποσοστά να θεωρηθούν επί τοις εκατό (%).
Παρατηρήσεις που αφορούν τα ΘΕΜΑΤΑ 2ο, 3ο, 4ο
1. Οι εντολές σε έναν αλγόριθµο µπορούν ισοδύναµα να
γραφούν µε µικρά ή κεφαλαία γράµµατα.
2. Όπου γίνεται χρήση εισαγωγικών, µπορούν ισοδύναµα
να χρησιµοποιηθούν µονά ( ' ) ή διπλά εισαγωγικά ( " ).

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 8ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1.

Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Να µην αντιγράψετε τα
θέµατα στο τετράδιό σας.

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, τα οποία θα καταστραφούν µετά το
πέρας της εξέτασης.

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: 10:00.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 8ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ):
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΠΤΑ (7)
ΘΕΜΑ 1ο
Α.

1. Να αναφέρετε τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί
κάθε αλγόριθµος.
Μονάδες 5
2. ∆ίνεται η παρακάτω ακολουθία εντολών:
∆ΙΑΒΑΣΕ Α, Β, Γ
∆←Β ^ 2−4*Α*Γ
Ε←Τ_Ρ (∆)
ΓΡΑΨΕ Ε
Να αναφέρετε ποιο κριτήριο αλγορίθµου δεν
ικανοποιείται και να δικαιολογήσετε την απάντησή
σας.
Σηµείωση: Τ_Ρ(x) είναι η συνάρτηση τετραγωνικής
ρίζας του πραγµατικού αριθµού x.
Μονάδες 5
3. ∆ίνεται η παρακάτω ακολουθία εντολών:
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Α←10
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3
Α←Α−10
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Α=0
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Να αναφέρετε ποιο κριτήριο αλγορίθµου δεν
ικανοποιείται και να δικαιολογήσετε την απάντησή
σας.
Μονάδες 5
Β.

1. ∆ίνεται η παρακάτω δοµή επανάληψης:
ΟΣΟ < συνθήκη > επανάλαβε
εντολή 1
εντολή 2
…
εντολή ν
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
α. «Οι εντολές που περιέχονται στη δοµή επανάληψης
εκτελούνται τουλάχιστον µία (1) φορά».
Να γράψετε στο τετράδιό σας αν η παραπάνω
πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη.
Μονάδες 2
β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
2. ∆ίνεται η παρακάτω δοµή επανάληψης:
Α←10
Β←20
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Β←Β+Α
ΓΡΑΨΕ Α,Β
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Β>50
α. «Οι εντολές που περιέχονται στη δοµή επανάληψης
εκτελούνται τρεις (3) φορές».
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Να γράψετε στο τετράδιό σας αν
πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη.

η

παραπάνω
Μονάδες 2

β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
Γ. Να περιγράψετε τους τύπους δεδοµένων που υποστηρίζει
η ΓΛΩΣΣΑ.
Μονάδες 8
∆. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε πρότασης
και δίπλα στον αριθµό τη λέξη Σωστό για τη σωστή
πρόταση ή Λάθος για τη λανθασµένη.
1. Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται σ’ ένα
πρόγραµµα αντιστοιχίζονται από το µεταγλωττιστή σε
συγκεκριµένες θέσεις της µνήµης του υπολογιστή.
2. Η τιµή της µεταβλητής είναι το περιεχόµενο της
αντίστοιχης θέσης µνήµης και δεν µεταβάλλεται στη
διάρκεια εκτέλεσης του προγράµµατος.
3. Ο τύπος της µεταβλητής αλλάζει κατά την εκτέλεση
του προγράµµατος.
Μονάδες 3

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνεται το ακόλουθο διάγραµµα ροής:

1. Να µετατρέψετε το παραπάνω
πρόγραµµα που να περιλαµβάνει:
α. Τµήµα δηλώσεων.

διάγραµµα

β. Κύριο µέρος.

ροής

σε

Μονάδες 2
Μονάδες 8

2. Να γράψετε τον πίνακα τιµών των µεταβλητών Α, Β και
S, αν ως αρχικές τιµές δοθούν Α=15 και Β=20.
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 3ο
Μια εταιρεία δηµοσκοπήσεων θέτει σ’ ένα δείγµα 2000
πολιτών ένα ερώτηµα. Για την επεξεργασία των δεδοµένων
να αναπτύξετε αλγόριθµο που:
1. να διαβάζει το φύλο του πολίτη (Α=Άνδρας, Γ=Γυναίκα)
και να ελέγχει την ορθή εισαγωγή
Μονάδες 5
2. να διαβάζει την απάντηση στο ερώτηµα, η οποία µπορεί
να είναι «ΝΑΙ», «ΟΧΙ», «∆ΕΝ ΞΕΡΩ» και να ελέγχει την
ορθή εισαγωγή
Μονάδες 5
3. να υπολογίζει και να εµφανίζει το πλήθος των ατόµων
που απάντησαν «ΝΑΙ»
Μονάδες 5
4. στο σύνολο των ατόµων που απάντησαν «ΝΑΙ» να
υπολογίζει και να εµφανίζει το ποσοστό των ανδρών και
το ποσοστό των γυναικών.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 4ο
Σ’ ένα διαγωνισµό συµµετέχουν 5000 διαγωνιζόµενοι και
εξετάζονται σε δύο µαθήµατα.
Να γράψετε αλγόριθµο που
1. να διαβάζει και να καταχωρίζει σε κατάλληλους πίνακες
για κάθε διαγωνιζόµενο τον αριθµό µητρώου, το
ονοµατεπώνυµο και τους βαθµούς που πήρε στα δύο
µαθήµατα.
Οι
αριθµοί
µητρώου
θεωρούνται
µοναδικοί.
Η
βαθµολογική κλίµακα είναι από 0 έως και 100.
Μονάδες 4
2. να εµφανίζει κατάσταση επιτυχόντων µε την εξής µορφή:
Αριθ. Μητρώου

Ονοµατεπώνυµο

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Μέσος Όρος

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Επιτυχών θεωρείται ότι είναι αυτός που έχει µέσο όρο
βαθµολογίας µεγαλύτερο ή ίσο του 60.
Μονάδες 4
3. να διαβάζει έναν αριθµό µητρώου και
α. σε περίπτωση που ο αριθµός µητρώου είναι
καταχωρισµένος στον πίνακα, να εµφανίζεται ο
αριθµός µητρώου, το ονοµατεπώνυµο, ο µέσος όρος
βαθµολογίας και η ένδειξη «ΕΠΙΤΥΧΩΝ» ή «ΑΠΟΤΥΧΩΝ»,
ανάλογα µε τον µέσο όρο.
Μονάδες 8
β. σε περίπτωση που ο αριθµός µητρώου δεν είναι
καταχωρισµένος στον πίνακα, να εµφανίζεται το
µήνυµα «Ο αριθµός µητρώου δεν αντιστοιχεί σε
διαγωνιζόµενο».
Μονάδες 4
Σηµείωση: ∆εν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας καταχώρισης
δεδοµένων.

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1.

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.
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, τα οποία και θα καταστραφούν µετά το
πέρας της εξέτασης

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.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

