ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)
ΘΕΜΑ 1ο
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από
τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και δίπλα τη λέξη Σωστό,
αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασµένη.
1. Ένας αλγόριθµος
ενεργειών.
2.

είναι

µία

πεπερασµένη

σειρά

Οι ενέργειες που ορίζει ένας αλγόριθµος είναι αυστηρά
καθορισµένες.

3. Η έννοια του αλγόριθµου συνδέεται αποκλειστικά µε την
Πληροφορική.
4. Ο αλγόριθµος τελειώνει µετά από πεπερασµένα βήµατα
εκτέλεσης εντολών.
5. Ο πιο δοµηµένος τρόπος παρουσίασης αλγορίθµων είναι
µε ελεύθερο κείµενο.
6. Ένας
αλγόριθµος
προβλήµατος.

στοχεύει

στην

επίλυση

ενός

Μονάδες 12
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 κάποια
στοιχεία της ψευδογλώσσας της Στήλης Α αντιστοιχούν

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

περισσότερα από ένα παραδείγµατα εντολών της Στήλης
Β).
Στήλη Α
Στοιχεία ψευδογλώσσας
1. εντολή εκχώρησης

2. δοµή επιλογής
3. δοµή επανάληψης

Στήλη Β
Παραδείγµατα εντολών
α. Επίλεξε Χ
Περίπτωση 1
X←Χ+1
Περίπτωση 2
X←α∗β
Τέλος_επιλογών
β. Όσο Χ < 0 επανάλαβε
X←Χ–1
Τέλος_επανάληψης
γ. α ← β + 1
δ. Αρχή_επανάληψης
Ι ← Ι –1
Μέχρις_ότου Ι < 0
ε. Αν Χ = 2 τότε
Χ ← Χ/2
Τέλος_αν
Μονάδες 10

Γ. Να αναφέρετε τέσσερις τυπικές
γίνονται στα στοιχεία των πινάκων.

επεξεργασίες

που

Μονάδες 4
∆. Τι είναι συνάρτηση (σε προγραµµατιστικό περιβάλλον);
Μονάδες 4
Ε. Τι είναι διαδικασία (σε προγραµµατιστικό περιβάλλον);
Μονάδες 4

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΣΤ. Να αναφέρετε τρία πλεονεκτήµατα των γλωσσών
υψηλού επιπέδου σε σχέση µε τις συµβολικές γλώσσες.
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 2ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιµές των µεταβλητών Ν, Μ
και Β, όπως αυτές τυπώνονται σε κάθε επανάληψη, και την
τιµή της µεταβλητής Χ που τυπώνεται µετά το τέλος της
επανάληψης, κατά την εκτέλεση του παρακάτω αλγόριθµου.
Αλγόριθµος Αριθµοί
Α←1
Β←1
Ν←0
Μ←2
Όσο Β < 6 επανάλαβε
Χ←Α+Β
Αν Χ MOD 2 = 0 τότε
Ν←Ν+1
αλλιώς
Μ←Μ+1
Τέλος_αν
Α←Β
Β←Χ
Εµφάνισε Ν, Μ, Β
Τέλος_επανάληψης
Εµφάνισε Χ
Τέλος Αριθµοί
Μονάδες 20

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 3ο
Ο ∆είκτης Μάζας του ανθρώπινου Σώµατος (∆ΜΣ)
υπολογίζεται από το βάρος (Β) σε χλγ. και το ύψος (Υ) σε
µέτρα µε τον τύπο ∆ΜΣ=Β/Υ 2 . Ο ανωτέρω τύπος ισχύει για
άτοµα άνω των 18 ετών. Το άτοµο ανάλογα µε την τιµή του
∆ΜΣ χαρακτηρίζεται σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
∆ΜΣ<18,5

"αδύνατο άτοµο"

18,5≤∆ΜΣ<25

"κανονικό άτοµο"

25≤∆ΜΣ<30

"βαρύ άτοµο"

30≤∆ΜΣ

"υπέρβαρο άτοµο"

Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος:
α. να διαβάζει την ηλικία, το βάρος και το ύψος του ατόµου
Μονάδες 3
β. εάν η ηλικία είναι µεγαλύτερη των 18 ετών, τότε
1. να υπολογίζει το ∆ΜΣ
Μονάδες 5
2. να ελέγχει την τιµή του ∆ΜΣ από τον ανωτέρω πίνακα
και να εµφανίζει τον αντίστοιχο χαρακτηρισµό
Μονάδες 10
γ. εάν η ηλικία είναι µικρότερη ή ίση των 18 ετών, τότε να
εµφανίζει το µήνυµα "δεν ισχύει ο δείκτης ∆ΜΣ".
Μονάδες 2
Παρατήρηση: Θεωρήστε ότι το βάρος, το ύψος και η ηλικία
είναι θετικοί αριθµοί.

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 4ο
Μια αλυσίδα κινηµατογράφων έχει δέκα αίθουσες. Τα
ονόµατα
των
αιθουσών
καταχωρούνται
σε
ένα
µονοδιάστατο πίνακα και οι µηνιαίες εισπράξεις κάθε
αίθουσας για ένα έτος καταχωρούνται σε πίνακα δύο
διαστάσεων. Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος:
α. να διαβάζει τα ονόµατα των αιθουσών
Μονάδες 2
β. να διαβάζει τις µηνιαίες εισπράξεις των αιθουσών αυτού
του έτους
Μονάδες 3
γ. να υπολογίζει τη µέση µηνιαία τιµή των εισπράξεων για
κάθε αίθουσα
Μονάδες 7
δ. να βρίσκει και να εµφανίζει τη µικρότερη µέση µηνιαία
τιµή
Μονάδες 5
ε. να βρίσκει και να εµφανίζει το όνοµα ή τα ονόµατα των
αιθουσών που έχουν την ανωτέρω µικρότερη µέση
µηνιαία τιµή.
Μονάδες 3
Παρατήρηση: Θεωρήστε ότι οι µηνιαίες εισπράξεις είναι
θετικοί αριθµοί.
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 ( " ).

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
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 να γίνουν µε στυλό διαρκείας χρώµατος µαύρου ή
µπλε.
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: Μετά την 10.30 πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ):
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΘΕΜΑ 1ο
Α. Η «στοίβα» είναι µια δοµή δεδοµένων.
1. Να περιγράψετε τη «στοίβα» µε ένα παράδειγµα από
την καθηµερινή ζωή.
Μονάδες 6
2. Να περιγράψετε τις κύριες λειτουργίες της «στοίβας».
Μονάδες 4
Β. Οι εντολές που περιέχονται
επανάληψης της µορφής

µέσα

σε

µια

δοµή

ΑΡΧΗ _ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Εντολή _1
Εντολή _2
...
Εντολή _ν
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ <συνθήκη>
εκτελούνται τουλάχιστον µία φορά.
1. Είναι σωστή ή λανθασµένη η παραπάνω πρόταση;
Μονάδες 2
2. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 3
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Γ. ∆ίνεται ο αλγόριθµος:
Α ρχή
i

sum
sum

i

10

0

sum + i

i + 20

ΝΑ Ι

i < 100
ΟΧ Ι
Εκτύπωσε
i , sum
Τέλος

1. Ποιον τύπο δεδοµένων θα επιλέγατε για τη δήλωση
κάθε µεταβλητής;
Μονάδες 2
2. Ποιες είναι οι διαδοχικές τιµές των i και sum;
Μονάδες 6
3. Ποιες τιµές θα εκτυπωθούν;
Μονάδες 3
4. Ποια αριθµητική παράσταση υπολογίζει ο αλγόριθµος;
Μονάδες 4
∆. Να µετατρέψετε το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου σε ισοδύναµο
µε τη χρήση της εντολής ΟΣΟ ... ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ:

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Κ ←0
ΓΙΑ Α ΑΠΟ 5 ΜΕΧΡΙ 100 ΜΕ _ ΒΗΜΑ 10
Κ←Κ+Α
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ Κ
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνεται ο πίνακας Α (σχήµα 1) και το παρακάτω τµήµα
προγράµµατος:
sum ← 0
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
ΑΝ i = j TOTE
sum ← sum + A[i,j]
AΛΛΙΩΣ
A[i,j] ← 0
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ sum
Αυτό το τµήµα προγράµµατος χρησιµοποιεί τον πίνακα Α,
µε τις τιµές των στοιχείων του, όπως αυτές φαίνονται στο
σχήµα 1.
1
6
4
3
0

-1
2
9
5
1

7
0
3
-4
2

1
8
3
2
0

1
-2
0
1
1

Σχήµα 1: Πίνακας Α
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

1. Να σχεδιάσετε στο τετράδιό σας τον πίνακα Α µε τις
τιµές που θα έχουν τα στοιχεία του, µετά την εκτέλεση
του τµήµατος προγράµµατος.
Μονάδες 15
2. Ποια είναι η τιµή της µεταβλητής sum που θα εµφανιστεί;
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 3ο
Για κάθε υπάλληλο δίνονται: ο µηνιαίος βασικός µισθός και
ο αριθµός των παιδιών του. ∆εχόµαστε ότι ο υπάλληλος
µπορεί να έχει µέχρι και 20 παιδιά και ότι ο µηνιαίος
βασικός µισθός του κυµαίνεται από 500 µέχρι και 1000 ευρώ.
Οι συνολικές αποδοχές του υπολογίζονται ως το άθροισµα
του µηνιαίου βασικού
µισθού και του οικογενειακού
επιδόµατός του. Το οικογενειακό επίδοµα υπολογίζεται ως
εξής:
30 ευρώ για κάθε παιδί µέχρι και τρία παιδιά, και 40 ευρώ
για κάθε παιδί πέραν των τριών (4ο, 5ο, 6ο κ.τ.λ.).
α. Να
προσδιορίσετε
τις
µεταβλητές
χρησιµοποιήσετε και να δηλώσετε τον
δεδοµένων που αντιστοιχούν σ' αυτές.

που
τύπο

θα
των

Μονάδες 4

β. Να γράψετε αλγόριθµο, ο οποίος:
1. εισάγει τα κατάλληλα δεδοµένα και ελέγχει την ορθή
καταχώρισή τους,
Μονάδες 7
2. υπολογίζει και εµφανίζει το οικογενειακό επίδοµα και
Μονάδες 7
3. υπολογίζει και εµφανίζει τις συνολικές αποδοχές του
υπαλλήλου.
Μονάδες 2
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 4ο
Για κάθε µαθητή δίνονται τα στοιχεία: ονοµατεπώνυµο,
προφορικός και γραπτός βαθµός ενός µαθήµατος.
Να γραφεί αλγόριθµος, ο οποίος εκτελεί τις ακόλουθες
λειτουργίες:
α. ∆ιαβάζει τα στοιχεία πολλών µαθητών και σταµατά όταν
δοθεί ως ονοµατεπώνυµο το κενό.
Μονάδες 5
β. Ελέγχει αν ο προφορικός και ο γραπτός βαθµός είναι
από 0 µέχρι και 20.
Μονάδες 5
γ. Υπολογίζει τον τελικό βαθµό του µαθήµατος, ο οποίος
είναι το άθροισµα του 30% του προφορικού βαθµού και
του 70% του γραπτού βαθµού. Επίσης, τυπώνει το
ονοµατεπώνυµο του µαθητή και τον τελικό βαθµό του
µαθήµατος.
Μονάδες 5
δ. Υπολογίζει και τυπώνει το ποσοστό των µαθητών που
έχουν βαθµό µεγαλύτερο του 18.
Μονάδες 5
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Σε όλα τα θέµατα, αντί του συµβόλου (←) µπορεί ισοδύναµα
να χρησιµοποιηθεί το σύµβολο (:=) ή (=).
2. Οι µαθητές µπορούν να διατυπώσουν τις απαντήσεις των
θεµάτων,
είτε
σε
οποιαδήποτε
µορφή
παράστασης
αλγορίθµου, είτε σε «ΓΛΩΣΣΑ».

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

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

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

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ):
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΘΕΜΑ 1ο
Α. ∆ίνεται η παρακάτω αλληλουχία εντολών:
∆ιάβασε α, β
Αν α > β τότε
c ← α / (β - 2)
Τέλος_αν
Εκτύπωσε c
α. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας µε Ναι ή Όχι αν η
παραπάνω αλληλουχία εντολών ικανοποιεί όλα τα
αλγοριθµικά κριτήρια.
Μονάδες 2
β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 4
Β. ∆ίνεται η παρακάτω αλληλουχία εντολών:
α←1
Όσο α <> 6 επανάλαβε
α←α+2
Τέλος_επανάληψης
Εκτύπωσε α
α. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας µε Ναι ή Όχι αν η
παραπάνω αλληλουχία εντολών ικανοποιεί όλα τα
αλγοριθµικά κριτήρια.
Μονάδες 2
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 4

Γ. ∆ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος :
Αλγόριθµος Παράδειγµα_1
∆ιάβασε α
Αν α < 0 τότε
α←α*5
Τέλος_αν
Εκτύπωσε α
Τέλος Παράδειγµα_1
Να γράψετε στο τετράδιό σας:
α. τις σταθερές
β. τις µεταβλητές
γ. τους λογικούς τελεστές
δ. τους αριθµητικούς τελεστές
ε. τις λογικές εκφράσεις
στ. τις εντολές εκχώρησης
που υπάρχουν στον παραπάνω αλγόριθµο.

Μονάδες 12

∆. Σε ποιες στοιχειώδεις λογικές δοµές στηρίζεται ο
δοµηµένος προγραµµατισµός; (Μονάδες 3).
Να αναφέρετε τέσσερα πλεονεκτήµατα του δοµηµένου
προγραµµατισµού (Μονάδες 4).
Μονάδες 7
Ε. Να αναπτύξετε τρία χαρακτηριστικά των υποπρογραµµάτων.
Μονάδες 9
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος :
Αλγόριθµος Αριθµοί
∆ιάβασε Α
Εκτύπωσε Α
S←1
K←2
Αρχή_επανάληψης
Αν Α MOD K = 0 τότε
Β ← Α DIV K
Αν Κ <> Β τότε
S←S+K+B
Εκτύπωσε Κ, Β
αλλιώς
S←S+K
Εκτύπωσε Κ
Τέλος_αν
Τέλος_αν
Κ←Κ+1
Μέχρις_ότου Κ > Ρίζα (Α)
Αν Α = S τότε
Εκτύπωσε S
Τέλος_αν
Τέλος Αριθµοί
Η συνάρτηση Ρίζα (Α) επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα του Α.
Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιµές που τυπώνει ο
παραπάνω αλγόριθµος, αν του δώσουµε τιµές εισόδου :
α. 36
β. 28
Μονάδες 20

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 3ο
Κάποια δηµοτική αρχή ακολουθεί την εξής τιµολογιακή
πολιτική για την κατανάλωση νερού ανά µήνα:
Χρεώνει πάγιο ποσό 2 ευρώ και εφαρµόζει κλιµακωτή
χρέωση σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
Κατανάλωση σε κυβικά µέτρα

Χρέωση ανά κυβικό

από 0 έως και 5

δωρεάν

από 5 έως και 10

0,5 ευρώ

από 10 έως και 20

0,7 ευρώ

από 20 και άνω

1,0 ευρώ

Στο ποσό που προκύπτει από την αξία του νερού και το
πάγιο υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. µε συντελεστή 18%. Το τελικό
ποσό προκύπτει από την άθροιση της αξίας του νερού, το
πάγιο, το Φ.Π.Α. και το δηµοτικό φόρο που είναι 5 ευρώ.
Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος:
α. Να διαβάζει τη µηνιαία κατανάλωση του νερού.
Μονάδες 2
β. Να υπολογίζει την αξία του νερού που καταναλώθηκε
σύµφωνα µε την παραπάνω τιµολογιακή πολιτική.
Μονάδες 10
γ. Να υπολογίζει το Φ.Π.Α.
Μονάδες 4
δ. Να υπολογίζει και να εκτυπώνει το τελικό ποσό.
Μονάδες 4

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 4ο
Κατά τη διάρκεια πρωταθλήµατος µπάσκετ µια οµάδα που
αποτελείται από δώδεκα (12) παίκτες έδωσε είκοσι (20)
αγώνες, στους οποίους συµµετείχαν όλοι οι παίκτες.
Να αναπτύξετε στο τετράδιό σας αλγόριθµο ο οποίος:
α. Να διαβάζει τα ονόµατα των παικτών και να τα
αποθηκεύει σε µονοδιάστατο πίνακα.
Μονάδες 2
β. Να διαβάζει τους πόντους που σηµείωσε κάθε παίκτης σε
κάθε αγώνα και να τους αποθηκεύει σε πίνακα δύο
διαστάσεων.
Μονάδες 3
γ. Να υπολογίζει για κάθε παίκτη το συνολικό αριθµό
πόντων του σε όλους τους αγώνες και το µέσο όρο
πόντων ανά αγώνα.
Μονάδες 6
δ. Να εκτυπώνει τα ονόµατα των παικτών της οµάδας και
το µέσο όρο πόντων του κάθε παίκτη ταξινοµηµένα µε
βάση το µέσο όρο τους κατά φθίνουσα σειρά.
Παρατήρηση: Σε περίπτωση ισοβαθµίας δεν µας
ενδιαφέρει η σχετική σειρά των παικτών.
Μονάδες 9

Παρατήρηση που αφορά στα ΘΕΜΑΤΑ 3ο και 4ο
Οι εντολές σε έναν αλγόριθµο µπορούν να γραφούν µε µικρά
ή κεφαλαία γράµµατα.

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ 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 να γίνουν µε
στυλό διαρκείας χρώµατος µαύρου ή µπλε.
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: Μετά τη 10η πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

