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Κιοσσέ Μαρία
Καθηγήτρια πληροφορικής

1ο ∆ιαγώνισµα
ΘΕΜΑ 1ο
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις
παρακάτω προτάσεις 1-10 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι
σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασµένη.
1. Αριστερά της εντολής εκχώρησης µπορεί να υπάρχει η µεταβλητή
που βρίσκεται και δεξιά.
2. Ο τύπος

µιας

µεταβλητής

µεταβάλλεται

κατά

τη διάρκεια

εκτέλεσης ενός αλγορίθµου.
3. Το πλάγιο παραλληλόγραµµο χρησιµοποιείται για αρχή και τέλος
αλγορίθµου.
4. Ένας από τους τρόπους αναπαράστασης αλγορίθµων είναι µε
ελεύθερο κείµενο.
5. Ένας αλγόριθµος στοχεύει στην επίλυση ενός προβλήµατος.
6. Όλες οι δοµές επιλογής κλείνουν µε την εντολή τέλος_αν.
7. Η Θεωρητική και η Πειραµατική είναι δυο από τις σκοπιές που µελετά η
Πληροφορική τους αλγορίθµους.
8. Η οµάδα εντολών µέσα στην Αρχή_επανάληψης ..µέχρις_ότου εκτελείται
τουλάχιστον µία φορά.
9. Όταν το βήµα είναι 0 στην Για..από..µέχρι..µε_βήµα παραβιάζεται το κριτήριο
της καθοριστικότητας.
10. Ο πολλαπλασιασµός δεν αποτελεί βασική λειτουργία του υπολογιστή.
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 κάποια στοιχεία της ψευδογλώσσας της Στήλης Α
αντιστοιχούν περισσότερα από ένα παραδείγµατα εντολών της
Στήλης Β).
Στήλη Α

Στήλη Β

1.Αποτελεσµατικότητα

α. Κατηγορία προβληµάτων

2.Ψευδής

β. Κριτήριο Αλγορίθµου

3.“Αληθής”

γ. Τρόπος αναπαράστασης αλγορίθµων

4.βελτιστοποίησης

δ. Είδος σταθεράς

5.Πραγµατική

ε. Λογική τιµή

6.Β+4 > α^2

στ. Αλφαριθµητική τιµή

7.Ελεύθερο κείµενο

ζ. Λογική συνθήκη
Μονάδες 4
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Γ. ∆ίνεται η δοµή επανάληψης.
Y ← 2
X ← 1
Όσο X<=25 Επανάλαβε
Υ←Χ+4
Χ←Χ+3
Ζ←Υ+Χ^2
Τέλος_επανάληψης
Εµφάνισε Ζ
Να µετατρέψετε την παραπάνω δοµή σε ισοδύναµη
επανάληψης Για ...από.. µέχρι και Αρχή_επανάληψης.

δοµή

Μονάδες 3
∆. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου. Να βρείτε την τιµή που θα µπορούσε
να έχει τυπικά η µεταβλητή z, αν γνωρίζουµε ότι µετά την εκτέλεση του η τιµή
της µεταβλητής a είναι 3. (Εξηγήστε αναλυτικά την απάντηση σας)
a←0
c←0
Για i από z µέχρι 4 µε_βήµα -2
c←c+1
Αν c mod 2 = 1 τότε
a←a+1
τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Μονάδες 4
E. Ζητήθηκε από κάποιον µαθητή να γράψει έναν αλγόριθµο διατυπωµένο σε
διάγραµµα ροής που να (i) να εµφανίζει τους αριθµούς 100, 98, ..., 52 και (ii) να
υπολογίζει και εµφανίζει το άθροισµα των παραπάνω αριθµών. Ένας µαθητής
παρουσίασε το παρακάτω διάγραµµα ροής, το οποίο περιέχει λάθη:
αρχή
α ← 100
α <= 50
Όχι
γ←γ+α
Εµφάνισε α

Ναι

Εµφάνισε γ, δ

τέλος
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α. Να εντοπίσετε τα λάθη που υπάρχουν και να εξηγήσετε ποιο είναι το λάθος σε
κάθε
περίπτωση
β. Να δώσετε τον παραπάνω αλγόριθµο διατυπωµένο σε ψευδογλώσσα διορθωµένο.
Μονάδες 6
Z. Να υπολογισθεί η τιµή των παρακάτω προτάσεων
1. ((ΟΧΙ(Γ=Α)) ΚΑΙ (Α+Β<7)) Η (Β > Γ),

µε Α=5, Β=7 και Γ=–3.

2. (Γ^2=Α*2) ΚΑΙ ΟΧΙ(Γ<Β) ΚΑΙ (Β>Α), µε Α=3, Β=4, Γ=-2
3. (( Α*Β<0) Ή (Α+Β >Β^2*5)) ΚΑΙ (Β DIV 4 >A MOD 2), µε Α=5,
Β=10
Μονάδες 3
Η. Ποιες κατηγορίες τελεστών γνωρίζετε και να αναφερθούν ανά
κατηγορία.
Μονάδες 5
Θ. Ποια γεωµετρικά σχήµατα χρησιµοποιούνται στα διαγράµµατα
ροής και τι δηλώνουν.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος:
Αλγόριθµος Θέµα2
Χ←3
Για i από 5 µέχρι 0 µε_βήµα –2
Χ←Χ+1
Αν Χ > 4 τότε
Υ←Χ
αλλιώς
Υ ← –Χ
Τέλος_αν
Ζ ← Χ*Υ
Τέλος_επανάληψης
Τέλος Θέµα2
Να βρείτε τις τιµές των µεταβλητών i, X, Y και Ζ σε όλες τις επαναλήψεις.
Μονάδες 20
ΘΕΜΑ 3ο
Η χρέωση στους λογαριασµούς του ΟΤΕ υπολογίζεται από τον παρακάτω πίνακα:
Πάγιο
Αστικές Μονάδες

1000 δρχ
15 δρχ/µονάδα
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0 – 200
201 – 400
401 –

18 δρχ/µονάδα
14 δρχ/µονάδα
10 δρχ/µονάδα

ΦΠΑ (επί του συνόλου) : 18%
Να γίνει αλγόριθµος που θα διαβάζει τις αστικές και τις υπεραστικές µονάδες και θα
εµφανίζει τη χρέωση του συνδροµητή.
Μονάδες 20
ΘΕΜΑ 4ο
Κάποιος κατέθεσε 3.000 ευρώ σε µια τράπεζα µε ετήσιο επιτόκιο 5%. Να γράψετε
αλγόριθµο ο οποίος:
α) υπολογίζει κι εµφανίζει σε πόσα χρόνια το κεφάλαιό του θα ξεπεράσει τα 4.000
ευρώ.
β) υπολογίζει κι εµφανίζει πόσο θα είναι το κεφάλαιό του µετά από 10 χρόνια.
Μονάδες 20

