ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 30 MAΪΟΥ 2006
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. Η
σειριακή
αναζήτηση
χρησιμοποιείται
αποκλειστικά στους ταξινομημένους πίνακες.
2. Η εντολή επανάληψης ΓΙΑ … ΑΠΟ … ΜΕΧΡΙ …
ΜΕ_ΒΗΜΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όταν έχουμε
άγνωστο αριθμό επαναλήψεων.
3. Για την εκτέλεση μιας εντολής συμβολικής γλώσσας
απαιτείται η μετάφρασή της σε γλώσσα μηχανής.
4. Η λίστα των πραγματικών παραμέτρων καθορίζει τις
παραμέτρους στην κλήση του υποπρογράμματος.
5. Σε μία δυναμική δομή δεδομένων τα δεδομένα
αποθηκεύονται υποχρεωτικά σε συνεχόμενες θέσεις
μνήμης.
Μονάδες 10

Β.

Να αναφέρετε τους κανόνες που πρέπει να
ακολουθούν οι λίστες των παραμέτρων κατά την
κλήση ενός υποπρογράμματος.
Μονάδες 9

Γ.

∆ίνεται
το
παρακάτω
υποπρογράμματα:
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

πρόγραμμα

και

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κύριο
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ
ΑΡΧΗ
∆ΙΑΒΑΣΕ Α, Β, Γ
ΚΑΛΕΣΕ ∆ιαδ1(Α, Β, Γ)
ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ιαδ1(Β, Α, Γ)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ
ΑΡΧΗ
ΑÅΑ + 2
ΒÅΒ - 3
ΓÅΑ + Β
ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ
ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Τι θα εμφανιστεί κατά την εκτέλεση του προγράμματος, αν
ως τιμές εισόδου δοθούν οι αριθμοί 5, 7, 10;
Μονάδες 12
∆. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της
Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που
αντιστοιχεί σωστά. Στη Στήλη Β υπάρχει ένα επιπλέον
στοιχείο.
Στήλη Α
1. “ΑΛΗΘΗΣ”
2. ΚΑΙ
3. α > 12
4. αριθμός_παιδιών
5. ≤

Α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.

Στήλη Β
λογικός τελεστής
μεταβλητή
αλφαριθμητική σταθερά
λογική σταθερά
συγκριτικός τελεστής
συνθήκη
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ε.

Αν α = 5, β = 7 και γ = 10, να χαρακτηρίσετε στο
τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας
μία από τις λέξεις ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥ∆ΗΣ.
Πρόταση Α. (όχι (α + 2 ≥ β)) ή β + 3 = γ
Πρόταση Β. α + 2 * β < 20 και 2 * α = γ
Μονάδες 4

ΘΕΜΑ 2ο
1. ∆ίνεται
ο
παρακάτω
διαγράμματος ροής:

αλγόριθμος

σε

μορφή

Αρχή

Διάβασε Χ
Ψ

A
Χ MOD 2=0
Y←X DIV 2

Y←X^2

A
Y<=10
Ψ
Y←2*X+Y

Εμφάνισε Y

Τέλος

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

α. Να
κατασκευάσετε
ψευδογλώσσα.

ισοδύναμο

αλγόριθμο

σε

Μονάδες 7
β. Να εκτελέσετε τον αλγόριθμο για κάθε μία από τις
παρακάτω τιμές της μεταβλητής Χ. Να γράψετε στο
τετράδιό σας την τιμή της μεταβλητής Υ, όπως θα
εμφανισθεί σε κάθε περίπτωση.
i.

Χ=9

ii.

Χ = 10

iii. Χ = 40
Μονάδες 3
2. ∆ίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος σε ψευδογλώσσα:
Αλγόριθμος Μετατροπή
ΧÅ0
Για Κ από 1 μέχρι 10
∆ιάβασε Λ
Αν Λ > 0 τότε
ΧÅΧ+Λ
Αλλιώς
ΧÅΧ–Λ
Τέλος_Αν
Τέλος_Επανάληψης
Εμφάνισε Χ
Τέλος Μετατροπή
Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα ροής.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ 3ο
Σε ένα διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εξετάζονται 1500
υποψήφιοι. Ως εξεταστικό κέντρο χρησιμοποιείται ένα
κτίριο με αίθουσες διαφορετικής χωρητικότητας.

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο αριθμός των επιτηρητών που απαιτούνται
αίθουσα
καθορίζεται
αποκλειστικά
με
βάση
χωρητικότητα της αίθουσας ως εξής:
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ

Μέχρι και 15 θέσεις

1

Από 16 μέχρι και 23 θέσεις

2

Πάνω από 23 θέσεις

3

Να γίνει πρόγραμμα
«ΓΛΩΣΣΑ» το οποίο:

ανά
τη

σε

γλώσσα

προγραμματισμού

α. για κάθε αίθουσα θα διαβάζει τη χωρητικότητά της,
θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τον αριθμό των
επιτηρητών που χρειάζονται. Ο υπολογισμός του
αριθμού των επιτηρητών να γίνεται από συνάρτηση
που θα κατασκευάσετε για το σκοπό αυτό.
Μονάδες 12
β. θα σταματάει όταν εξασφαλισθεί ο απαιτούμενος
συνολικός αριθμός θέσεων.
Μονάδες 8
Σημείωση: Να θεωρήσετε ότι η συνολική χωρητικότητα
των αιθουσών του κτιρίου επαρκεί για τον
αριθμό των υποψηφίων.
ΘΕΜΑ 4ο
Για
την
παρακολούθηση
των
θερμοκρασιών
της
επικράτειας κατά το μήνα Μάιο καταγράφεται κάθε μέρα η
θερμοκρασία στις 12:00 το μεσημέρι για 20 πόλεις. Να
σχεδιάσετε αλγόριθμο που:
α. θα διαβάζει τα ονόματα των 20 πόλεων και τις
αντίστοιχες θερμοκρασίες για κάθε μία από τις ημέρες
του μήνα και θα καταχωρεί τα στοιχεία σε πίνακες.
Μονάδες 2

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

β. θα διαβάζει το όνομα μίας πόλης και θα εμφανίζει τη
μέγιστη θερμοκρασία της στη διάρκεια του μήνα. Αν δεν
υπάρχει η πόλη στον πίνακα, θα εμφανίζει κατάλληλα
διαμορφωμένο μήνυμα.
Μονάδες 9
γ. θα εμφανίζει το πλήθος των ημερών που η μέση
θερμοκρασία των 20 πόλεων ξεπέρασε τους 20 ο C, αλλά
όχι τους 30 ο C.
Μονάδες 9
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
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. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10.30΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ):
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΘΕΜΑ 1ο
Α. 1. Να δώσετε τον ορισμό του προβλήματος.
Μονάδες 3
2. Να περιγράψετε
προβλήματος.

τα

στάδια

αντιμετώπισης

ενός

Μονάδες 3
3. Να περιγράψετε τους
υποστηρίζει η ΓΛΩΣΣΑ.

τύπους

δεδομένων

που

Μονάδες 8
Β. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα
και να συμπληρώσετε κατάλληλα τις κενές θέσεις.
Α

Β

ΨΕΥ∆ΗΣ

ΑΛΗΘΗΣ

ΑΛΗΘΗΣ

ΨΕΥ∆ΗΣ

(ΟΧΙ Α) ΄Η Β

Α ΚΑΙ Β

Α ΄Η Β

Μονάδες 6
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 πίνακας είναι μία δυναμική δομή δεδομένων.
Μονάδες 2
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

2. Οι λειτουργίες ώθηση και απώθηση είναι οι κύριες
λειτουργίες σε μία στοίβα.
Μονάδες 2
3. Στην εντολή ΓΙΑ ο βρόχος επαναλαμβάνεται για
προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων.
Μονάδες 2
4. Η είσοδος σε κάθε βρόχο επανάληψης υποχρεωτικά
γίνεται από την αρχή του.
Μονάδες 2
5. Σε
μια
εντολή
εκχώρησης
δεν
μπορεί
να
χρησιμοποιηθεί η ίδια μεταβλητή τόσο στο αριστερό
όσο και στο δεξιό μέλος της.
Μονάδες 2
∆. ∆ίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος σε μορφή διαγράμματος ροής.
Αρχή

∆ιάβασε Χ

Χ<=10

Ψ

Α

Α←Χ+2

Ψ

Χ<=30

Χ<=50

Ψ

Α

Α

Β←Χ*2

Εμφάνισε Χ

Εμφάνισε 2006

Εμφάνισε Β

Εμφάνισε Α

Τέλος

Να
κατασκευάσετε
ψευδογλώσσα.

ισοδύναμο

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

αλγόριθμο

σε

Μονάδες 10

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:
Χ←2
OΣΟ Χ<=12 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
Y←X+1
Z←Y*2
W←Z–Y+1
ΕΠΙΛΕΞΕ W
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4
ΕΜΦΑΝΙΣΕ Y, Z
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5
ΕΜΦΑΝΙΣΕ Z
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 7
ΕΜΦΑΝΙΣΕ X, Y
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΙΩΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΕ Y, Z, W
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Χ←X+3
TEΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
α. Ποιο είναι το
εκτελεστούν;

πλήθος

των

επαναλήψεων

που

θα

Μονάδες 3
β. Ποιες είναι οι τιμές των μεταβλητών που θα εμφανιστούν
σε κάθε επανάληψη;
γ. Ποια είναι η τελική τιμή της μεταβλητής Χ;

Μονάδες 15
Μονάδες 2

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 3ο
Οι εκατό (100) υπάλληλοι μιας εταιρείας εργάζονται 40 ώρες
την εβδομάδα. Κάθε ώρα υπερωρίας αμείβεται με 5 € (ευρώ).
Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:
Α. Για καθένα από τους υπαλλήλους της εταιρείας
α. διαβάζει το όνομά του και για κάθε μέρα από τις
πέντε (5) εργάσιμες της εβδομάδας διαβάζει τις ώρες
εργασίας του.
Μονάδες 8
β. υπολογίζει τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας του.
Μονάδες 2
γ. εάν έχει εργαστεί περισσότερο από 40 ώρες την
εβδομάδα, εμφανίζει το όνομά του και υπολογίζει και
εμφανίζει την αμοιβή του για τις υπερωρίες του.
Μονάδες 6
Β. Υπολογίζει και εμφανίζει, στο τέλος, το πλήθος των
υπαλλήλων που έχουν εργαστεί λιγότερο από 40 ώρες
την εβδομάδα.
Μονάδες 4
ΘΕΜΑ 4ο
Για τη διεκδίκηση μιας θέσης υποτροφίας, εξετάστηκαν και
βαθμολογήθηκαν πενήντα (50) υποψήφιοι σε τρία μαθήματα.
Ο υπολογισμός του τελικού βαθμού κάθε υποψηφίου γίνεται
ως εξής:
Αν ο βαθμός του σε κάποιο από τα τρία μαθήματα είναι
μικρότερος του 6, τότε ο τελικός βαθμός του είναι μηδέν
(0). ∆ιαφορετικά ο βαθμός του 1 ου μαθήματος συμμετέχει
στον υπολογισμό του τελικού βαθμού με συντελεστή 20%, ο
βαθμός του 2 ου μαθήματος με συντελεστή 35% και ο βαθμός
του 3 ου μαθήματος με συντελεστή 45%.

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος:
α. ∆ιαβάζει τα ονόματα
καταχωρίζει σε πίνακα.

των

50

υποψηφίων

και

τα

Μονάδες 2
β. ∆ιαβάζει για κάθε υποψήφιο τους βαθμούς του σε
καθένα από τα τρία μαθήματα και τους καταχωρίζει σε
πίνακα δύο διαστάσεων, ελέγχοντας ότι ο βαθμός κάθε
μαθήματος είναι από 0 έως και 10.
Μονάδες 3
γ. Υπολογίζει τον τελικό βαθμό κάθε υποψηφίου και τον
καταχωρίζει σε πίνακα.
Μονάδες 5
δ. Ταξινομεί τα ονόματα και τους τελικούς βαθμούς των
υποψηφίων σε φθίνουσα σειρά ως προς τον τελικό
βαθμό.
Μονάδες 4
ε. Εμφανίζει για όσους υποψηφίους έχουν τελικό βαθμό
μεγαλύτερο του μηδενός (0) το όνομα και τον τελικό
βαθμό τους.
Μονάδες 3
στ. Εμφανίζει το ποσοστό των υποψηφίων που έχουν τελικό
βαθμό μηδέν (0).
Μονάδες 3

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα να μην τα
αντιγράψετε στο τετράδιο.

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

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. 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 ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006
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 ταξινόμηση φυσαλίδας είναι ο πιο απλός και
ταυτόχρονα ο πιο γρήγορος αλγόριθμος ταξινόμησης.
2. Ενώ η τιμή μίας μεταβλητής μπορεί να αλλάζει κατά
την εκτέλεση του προγράμματος, αυτό που μένει
υποχρεωτικά αναλλοίωτο είναι ο τύπος της.
3. Το πρόγραμμα που παράγεται από το μεταγλωττιστή
λέγεται εκτελέσιμο.
4. Σε μία εντολή εκχώρησης του αποτελέσματος μίας
έκφρασης σε μία μεταβλητή, η μεταβλητή και η
έκφραση πρέπει να είναι του ίδιου τύπου.
5. Όταν ένας βρόχος είναι εμφωλευμένος σε άλλο, ο
βρόχος
που
ξεκινάει
τελευταίος
πρέπει
να
ολοκληρώνεται πρώτος.
Μονάδες 10
Β.

∆ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου
ΑΝ ποσότητα <= 50 TOTE
Κόστος Å Ποσότητα * 580
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Ποσότητα > 50 ΚΑΙ Ποσότητα <= 100 ΤΟΤΕ
Κόστος Å Ποσότητα * 520
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Ποσότητα > 100 ΚΑΙ Ποσότητα <= 200 ΤΟΤΕ
Κόστος Å Ποσότητα * 470
ΑΛΛΙΩΣ
Κόστος Å Ποσότητα * 440
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
Στο παραπάνω τμήμα αλγορίθμου, για το οποίο θεωρούμε ότι η
ποσότητα είναι θετικός αριθμός, περιλαμβάνονται περιττοί
έλεγχοι.
Να το ξαναγράψετε παραλείποντας τους περιττούς ελέγχους.
Μονάδες 4
Γ. ∆ίνεται η παρακάτω ακολουθία αριθμών: 25, 8, 12, 14,
71, 41, 1. Τοποθετούμε τους αριθμούς σε στοίβα και σε
ουρά.
1. Ποια λειτουργία θα χρησιμοποιηθεί για την
τοποθέτηση των αριθμών στη στοίβα και ποια για
την τοποθέτησή τους στην ουρά;
Μονάδες 2
2. Να σχεδιάσετε τις δύο δομές (στοίβα και ουρά) μετά
την τοποθέτηση των αριθμών.
Μονάδες 4
3. Ποια λειτουργία θα χρησιμοποιηθεί για την έξοδο
αριθμών από τη στοίβα και ποια για την έξοδό τους
από την ουρά;
Μονάδες 2
4. Πόσες φορές θα πρέπει να γίνει η παραπάνω
λειτουργία στη στοίβα και πόσες στην ουρά για να
εξέλθει ο αριθμός 71;
Μονάδες 2

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆. ∆ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου.
Για x από 1 μέχρι Κ
Εμφάνισε x
Τέλος_επανάληψης
Να μετατραπεί σε ισοδύναμο τμήμα αλγορίθμου
χρησιμοποιώντας την εντολή Αρχή_Επανάληψης ...
Μέχρις_ Ότου
Μονάδες 10
Ε. 1. Για ποιο λόγο αναπτύχθηκαν οι συμβολικές γλώσσες;
Μονάδες 3
2. Ποιος ο ρόλος του συμβολομεταφραστή;
Μονάδες 3
ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνεται το παρακάτω πρόγραμμα και υποπρογράμματα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κλήση_Υποπρογραμμάτων
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α, β, χ
ΑΡΧΗ
α Å1
βÅ2
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΑΝ α<= 4 ΤΟΤΕ
ΚΑΛΕΣΕ ∆ιαδ1(α, β, χ)
ΑΛΛΙΩΣ
χ Å Συν1(α, β)
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΓΡΑΨΕ α, β, χ
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ χ>11
ΓΡΑΨΕ χ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ιαδ1 (λ, κ, μ)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: κ, λ, μ
ΑΡΧΗ
κÅκ+1
λÅλ+3
μÅκ+λ
ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Συν1(ε, ζ): ΑΚΕΡΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ε, ζ
ΑΡΧΗ
ζÅζ+2
εÅε*2
Συν1Åε+ζ
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές που
εμφανιστούν κατά την εκτέλεση του προγράμματος.

θα

Μονάδες 20
ΘΕΜΑ 3ο
Σε ένα πάρκινγκ η χρέωση γίνεται
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

κλιμακωτά,

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΩΡΑ

Μέχρι και 3 ώρες

Ι.

όπως

2

€

Πάνω από 3 έως και 5 ώρες

1,5 €

Πάνω από 5 ώρες

1,3 €

Να κατασκευάσετε πρόγραμμα το οποίο:

α) περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων.
Μονάδες 2

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

β) για κάθε αυτοκίνητο που στάθμευσε στο πάρκινγκ:
i.

διαβάζει τον αριθμό κυκλοφορίας μέχρι να δοθεί το
0. Να θεωρήσετε ότι ο αριθμός κυκλοφορίας μπορεί
να περιέχει τόσο γράμματα όσο και αριθμούς.
Μονάδες 2

ii.

διαβάζει τη διάρκεια στάθμευσης σε ώρες και τη
δέχεται μόνο εφ’ όσον είναι μεγαλύτερη από το 0.
Μονάδες 3

iii. καλεί υποπρόγραμμα για τον υπολογισμό του ποσού
που πρέπει να πληρώσει ο κάτοχός του.
Μονάδες 2
iv.

εμφανίζει τον αριθμό κυκλοφορίας και το ποσό που
αναλογεί.
Μονάδες 2

γ) εμφανίζει το πλήθος των αυτοκινήτων που έμειναν στο
πάρκινγκ μέχρι και δύο ώρες.
Μονάδες 4
ΙΙ. Να κατασκευάσετε το υποπρόγραμμα που καλείται στο
ερώτημα β) iii.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 4ο
Στους
προκριματικούς
αγώνες
ιππικού
τριάθλου
συμμετέχουν 16 αθλητές. Τα αγωνίσματα είναι: ιππική
δεξιοτεχνία, υπερπήδηση εμποδίων και ελεύθερη ιππασία. Ο
κάθε αθλητής βαθμολογείται ξεχωριστά σε κάθε ένα από τα
τρία αγωνίσματα.
Να σχεδιάσετε αλγόριθμο ο οποίος:
α) καταχωρίζει σε πίνακα τις ονομασίες των
αγωνισμάτων, όπως αυτές δίνονται παραπάνω.

τριών

Μονάδες 2
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

β) διαβάζει για κάθε αθλητή όνομα, επίθετο, όνομα αλόγου
με το οποίο αγωνίζεται και τους βαθμούς του σε κάθε
αγώνισμα και θα καταχωρίζει τα στοιχεία σε πίνακες.
Μονάδες 2
γ) διαβάζει το όνομα και το επίθετο ενός αθλητή και θα
εμφανίζει το όνομα του αλόγου με το οποίο αγωνίστηκε
και τη συνολική του βαθμολογία στα τρία αγωνίσματα.
Αν δεν υπάρχει ο αθλητής, θα εμφανίζει κατάλληλα
διαμορφωμένο μήνυμα.
Μονάδες 8
δ) εμφανίζει την ονομασία του αγωνίσματος (ή των
αγωνισμάτων) με το μεγαλύτερο «άνοιγμα βαθμολογίας».
Ως «άνοιγμα βαθμολογίας» να θεωρήσετε τη διαφορά
ανάμεσα στην καλύτερη και στη χειρότερη βαθμολογία
του αγωνίσματος.
Μονάδες 8
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
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. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10.30΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ):
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΘΕΜΑ 1ο
Α. 1. Να δώσετε τον ορισμό της δομής ενός προβλήματος.
Μονάδες 4
2. Να δώσετε τον ορισμό του αλγορίθμου.
Μονάδες 4
3. Να αναφέρετε τους τρόπους αναπαράστασης ενός
αλγορίθμου.
Μονάδες 4
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.
1. ∆εν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια μεταβλητή ως
μετρητής δύο ή περισσότερων βρόχων που ο ένας
βρίσκεται στο εσωτερικό του άλλου.
Μονάδες 2
2. Κάθε μεταβλητή παίρνει τιμή μόνο με την εντολή
∆ΙΑΒΑΣΕ.
Μονάδες 2
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

3. Σε ένα διάγραμμα ροής ο ρόμβος δηλώνει την αρχή και
το τέλος του αλγόριθμου.
Μονάδες 2
4. Η εντολή επανάληψης ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ
υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά.

εκτελείται
Μονάδες 2

5. Η ιεραρχία των λογικών τελεστών είναι μικρότερη των
αριθμητικών.
Μονάδες 2
Γ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της στήλης
Α και δίπλα τα γράμματα της στήλης Β ώστε να
προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση. (Να σημειωθεί ότι στα
είδη τελεστών της στήλης Β αντιστοιχούν περισσότερα από
ένα σύμβολα της στήλης Α) .

Στήλη Α

Στήλη Β

Σύμβολο τελεστή

Είδος τελεστή

1.

MOD

α. Συγκριτικός τελεστής

2.

*

β. Λογικός τελεστής

3.

+

γ. Αριθμητικός τελεστής

4.

>

5.

ΚΑΙ

6.

=

7.

Ή

8.

<>
Μονάδες 8
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆. ∆ίνεται μονοδιάστατος μη ταξινομημένος πίνακας Τ με Ν
διαφορετικά στοιχεία. Να γράψετε τον αλγόριθμο
σειριακής αναζήτησης της τιμής μιας μεταβλητής key
στον πίνακα Τ.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:
∆ιάβασε Μ
Για Χ από 3 μέχρι Μ-1 με_βήμα 2
Α←2*Χ+4
Β←4*Χ-3
Αν (Β-Α<0) ή (Α>15) τότε
Α←Α+5
Β←Β*2
Τέλος_αν
Εμφάνισε Α,Β
Τέλος_επανάληψης
Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές των μεταβλητών Α
και Β που εμφανίζονται κατά την εκτέλεση του παραπάνω
τμήματος αλγορίθμου, όταν για Μ δώσουμε την τιμή 9.
Μονάδες 20
ΘΕΜΑ 3ο
Ένας αγρότης παράγει ένα μόνο προϊόν από τα δύο που
επιδοτούνται. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος:
α) ∆ιαβάζει το ονοματεπώνυμο του αγρότη, το είδος του
προϊόντος που παράγει και την ποσότητα του προϊόντος

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

σε κιλά, ελέγχοντας την ορθότητα
δεδομένων σύμφωνα με τα παρακάτω:

εισαγωγής

των

- Το είδος του προϊόντος είναι Α ή Β.
- Η ποσότητα του προϊόντος είναι θετικός αριθμός.
Μονάδες 5
β) Υπολογίζει την επιδότηση που δικαιούται ο αγρότης για
το είδος του προϊόντος που παράγει.
Η επιδότηση υπολογίζεται κλιμακωτά ανάλογα με την
ποσότητα και το είδος του προϊόντος σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
Ποσότητα προϊόντος
σε κιλά

Επιδότηση ανά κιλό προϊόντος
σε ευρώ
Προϊόν Α
Προϊόν Β

έως και 1000

0,8

0,7

από 1001 έως και 2500

0,7

0,6

0,5
Μονάδες 12
γ) Εμφανίζει το ονοματεπώνυμο του αγρότη, το είδος του
προϊόντος που παράγει και το ποσό της επιδότησης που
δικαιούται.
Μονάδες 3
από 2501 και άνω

0,6

ΘΕΜΑ 4ο
Σε ένα Εσπερινό Γυμνάσιο φοιτούν 80 μαθητές. Να γραφεί
αλγόριθμος ο οποίος:
α) ∆ιαβάζει για κάθε μαθητή το ονοματεπώνυμό του, την
τάξη του και τον τελικό βαθμό του και τα καταχωρεί σε
μονοδιάστατους πίνακες, ελέγχοντας την ορθότητα
εισαγωγής των δεδομένων σύμφωνα με τα παρακάτω:
- Οι τάξεις είναι Α ή Β ή Γ.
- Ο τελικός βαθμός είναι από 1 μέχρι και 20.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

β) Εμφανίζει τα ονόματα των μαθητών της Β τάξης που
έχουν τελικό βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 18,5.
Μονάδες 2
γ) Υπολογίζει και εμφανίζει το πλήθος των μαθητών κάθε
τάξης.
Μονάδες 3
δ) Υπολογίζει και εμφανίζει το μέσο όρο των τελικών
βαθμών των μαθητών της Γ τάξης.
Μονάδες 3
ε) Εμφανίζει ταξινομημένα κατά αλφαβητική σειρά τα
ονοματεπώνυμα και τους αντίστοιχους τελικούς βαθμούς
των μαθητών της Α τάξης.
Μονάδες 7
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Τα
θέματα δεν θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας δοθούν.
∆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 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

