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ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
ΤΝΟΛΟ ΔΛΗ∆ΩΝ: ΔΞΗ (6)
ΘΔΜΑ 1ο
Α.
Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο ηνλ αξηζκό θαζεκηάο από ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο 1-5
θαη δίπια ηε ιέμε ΩΣΟ, αλ είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε ΛΑΘΟ, αλ είλαη ιαλζαζκέλε.
1. Όηαλ ζε έλα πξόβιεκα ην πιήζνο ησλ επαλαιήςεσλ δελ είλαη γλσζηό, ηόηε δελ
κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ δνκή επαλάιεςεο «Μέρξηο_όηνπ».
2. ε κία ζύλζεηε ινγηθή έθθξαζε, πξέπεη πάληα λα ππάξρεη έλαο ζπγθξηηηθόο
ηειεζηήο.
3. ην αιθάβεην ηεο ΓΛΧΑ ππάξρεη θαη ν θελόο ραξαθηήξαο.
4. Αλ ζε έλαλ αθέξαην αξηζκό εθαξκνζηεί νιίζζεζε πξνο ηα δεμηά θαη
ζηνλ
αξηζκό πνπ πξνθύςεη εθαξκνζηεί νιίζζεζε πξνο ηα αξηζηεξά, ηόηε ν
ηειηθόο αξηζκόο
ζα είλαη πάληα ίζνο κε ηνλ αξρηθό.
5. Πνιύ ζπρλά νη εληνιέο πνπ έρνπλ γξαθεί κε εκθσιεπκέλα Αλ κπνξνύλ λα
γξαθνύλ πην απιά ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εληνιή Αλ…Αιιηώο_αλ.
Μονάδες10
Β.
(i) Να γξάςεηε νλνκαζηηθά από πνηεο ζθνπηέο κειεηάεη ε Πιεξνθνξηθή
ηνπο αιγνξίζκνπο.
Μονάδες 4
(ii) Να αλαθέξεηε ηνλ νξηζκό θαη ηνπο θαλόλεο ησλ εκθσιεπκέλσλ
βξόρσλ.
Μονάδες 4
(iii)

Να γξάςεηε ηνλ νξηζκό αιά ξσζηθά.

ΣΔΛΟ 1Ζ ΔΛΗ∆Α
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

Μονάδες 4

ΑΡΥΖ 2Ζ ΔΛΗ∆Α
Γ.
Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε απηά ηεο ζηήιεο Β – έλα ζηνηρείν ηεο
ζηήιεο Β πεξηζζεύεη.
ηήληΑ:
Γνκέο Δπαλάιεςεο

ηήλη Β:
Δπαλαιήςεηο
εθηέιεζεο
εληνιήο «Δκθάληζε “ΑΔΠΠ
”»

Α) Για θ από 1 μέτρι 5
Για ι από 2 μέτρι 6 με_βήμα 2
Δμθάνιζε “ΑΔΠΠ ”
Σέλος_επανάληυης
Σέλος_επανάληυης
Β) θ1
Αρτή_επανάληυης
Δμθάνιζε “ΑΔΠΠ ”
θθ+1
Μέτρις_όηοσ θ=2
Γ) θ0
Όζο θ<=10 επανάλαβε
Δμθάνιζε “ΑΔΠΠ ”
θθ+1
Σέλος_επαναληυης
Γ) Για i από 1 μέτρι 4
Για j από 1 μέτρι i
Δμθάνιζε “ΑΔΠΠ”
Σέλος_επανάληυης
Σέλος_επανάληυης
Δ) Για θ από 1 μέτρι 3
Για ι από 1 μέτρι 2
Για κ από 1 μέτρι 2
Δμθάνιζε “ΑΔΠΠ”
Σέλος_επανάληυης
Σέλος_επανάληυης
Σέλος_επανάληυης

2

15

10

11

1

12

Μονάδες 5

ΣΔΛΟ 2Ζ ΔΛΗ∆Α
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

ΑΡΥΖ 3ΔΛΗ∆Α
Γ.

Να κεηαηξέςεηε ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ κε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο εληνιήο
Μέρξηο_όηνπ.
Α←4
Κ←2
Όζν Κ>0 θαη Α>2 επαλάιαβε
Γηα i από 1 κέρξη 10
Δκθάληζε Κ*i
Δκθάληζε Α*i
Σέινο_επαλάιεςεο
Κ←Κ-1
Α←Α-1
Σέινο_επαλάιεςεο

Μονάδες 4

E. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ώζηε λα ππνινγίδεηαη θαη λα εκθαλίδεηαη ην άζξνηζκα
sum = (5^2 )/ 4 + (10^2) /9 + (15^2) / 14 + ….+ (100^2) / 99.
sum ____
Για i από _____ μέτρι _____ με_βήμα ______
Αξηζκεηήο_____
Παξνλνκαζηήο_____
sum______+_____
Σέλος_επανάληυης
Δκθάληζε _____
Μονάδες 9

ΣΔΛΟ 3Ζ ΔΛΗ∆Α
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

ΑΡΥΖ 4ΔΛΗ∆Α
ΘΔΜΑ 2ο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΔΜΑΒ
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ
ΑΚΔΡΑΗΔ: Υ,Τ,Ε,Ω
ΑΡΥΖ
Υ←7
Τ←5
Ε←2
ΑΡΥΖ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ
ΑΝ Υ MOD Τ = Υ MOD Ε ΣΟΣΔ
Τ←Τ-1
ΑΛΛΗΩ_ΑΝ Υ > Τ ΣΟΣΔ
ΟΟ Ε < Τ ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ
Ε←Ε+2
Υ←Υ-2
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ
ΑΛΛΗΩ
Υ←Υ+Τ
Ε←Υ-Τ
ΣΔΛΟ_ΑΝ
ΑΝ Ε MOD Υ = 0 ΣΟΣΔ
ΓΗΑ Ω ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΗ Τ ΜΔ ΒΖΜΑ 3
Υ←Υ+1
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ
ΣΔΛΟ_ΑΝ
ΓΡΑΦΔ Υ, Τ, Ε
ΜΔΥΡΗ_ΟΣΟΤ Υ>Τ ΚΑΗ Τ<Ε
ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΘΔΜΑΒ
Β1. Να ζπµπιεξώζεηε ζην ηεηξάδην ζαο ηνλ πίλαθα ηηµώλ εθηειώληαο ην παξαπάλσ
πξόγξαµµα.
Μονάδες 10
Β2. Να ζρεδηάζεηε ην αληίζηνηρν δηάγξακκα ξνήο.

ΣΔΛΟ 4Ζ ΔΛΗ∆Α
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

Μονάδες 10

ΑΡΥΖ 5Ζ ΔΛΗ∆Α
ΘΔΜΑ 3ο
ηνπο ρεηκεξηλνύο Οιπκπηαθνύο αγώλεο ηνπ Σνξίλν θαη ζην αγώληζκα ηνπ θαιιηηερληθνύ
παηηλάδ ζπκκεηέρνπλ 35 αζιεηέο, νη νπνίνη βαζκνινγνύληαη από 8 θξηηέο. Κάζε αζιεηήο
βαζκνινγείηαη γηα ην ηερληθό κέξνο από θάζε θξηηή. Ζ ζσνολική βαζκνινγία ηνπ αζιεηή
πξνθύπηεη, αθνύ αθαηξεζνύλ ε κεγαιύηεξε θαη ε κηθξόηεξε βαζκνινγία. Γηα παξάδεηγκα αλ
θάπνηνο αζιεηήο πάξεη: 5.2, 5.0, 4.3, 5.8, 5.1, 5.2, 5.9, 5.0, ηόηε αθαηξείηαη ην 5.9 θαη ην 4.3
πνπ είλαη ε θαιύηεξε θαη ε ρεηξόηεξε βαζκνινγία θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ αζιεηή
είλαη 31.3.
Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα ζε ΓΛΧΑ ην νπνίν:
Γ1. Να δηαβάδεη ηα νλόκαηα ησλ 35 αζιεηώλ

Μονάδες 2

Γ2. Να δηαβάδεη ηηο βαζκνινγίεο πνπ δίλνπλ νη 8 θξηηέο γηα θάζε αζιεηή. Ζ βαζκνινγία
πνπ δίλεη θάζε θξηηήο λα δηαζθαιίδεηαη όηη είλαη από 0 κέρξη 6.
Μονάδες 2
Γ3. Να ππνινγίδεη ηηο ζπλνιηθέο βαζκνινγίεο θάζε αζιεηή ζην ηερληθό κέξνο.
Μονάδες 5
Γ4. Θα εκθαλίδεη ην όλνκα ηνπ αζιεηή θαη δίπια ηε ζπλνιηθή ηνπ βαζκνινγία. Αλ ε
ζπλνιηθή βαζκνινγία είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 5,5 λα εκθαλίδεη κήλπκα “πνιύ θαιόο”, ελώ αλ
είλαη θάησ από 4 ηόηε λα εκθαλίδεη κήλπκα “Γελ κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζηνπο επόκελνπο
Οιπκπηαθνύο Αγώλεο”.
Μονάδες 2
Γ5. Να εκθαλίδεη κήλπκα ζρεηηθά κε ην αλ ππήξρε αζιεηήο πνπ είρε βαζκνινγία 6 από
θάπνηνλ θξηηή.
Μονάδες 4
Γ6. Να εκθαλίδεη πόζνη αζιεηέο δελ πήξαλ κέξνο ζηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο.
Μονάδες 2
Γ7. Να εκθαλίδεη ηνλ αζιεηή κε ηε κεγαιύηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία.
Μονάδες 3
ΘΔΜΑ 4ο
Ζ νινθιήξσζε κηαο ζεκαηηθήο ελόηεηαο ζε έλα επξσπατθό παλεπηζηήκην πεξηιακβάλεη ηελ
εθπόλεζε 4 εξγαζηώλ θαη κία ηειηθή γξαπηή εμέηαζε. Ο θάζε θνηηεηήο πνπ αθνινπζεί ηε
ζεκαηηθή ελόηεηα απνθηά ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ ηειηθή εμέηαζε αλ ζπγθεληξώζεη
ζηηο εξγαζίεο πνπ παξέδσζε αζξνηζηηθή βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ 20 κνλάδσλ.

ΣΔΛΟ 5Ζ ΔΛΗ∆Α
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

ΑΡΥΖ 6Ζ ΔΛΗ∆Α
Γ1. Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα ην νπνίν ζα δηαβάδεη γηα θαζέλαλ από ηνπο 320 θνηηεηέο ην
νλνκαηεπώλπκν ηνπ.
Μονάδες 2
Γ2. Γηα θάζε θνηηεηή ζα δηαβάδεη ηνλ βαζκό θάζε γξαπηήο εξγαζίαο ηνπ. Ζ δηαδηθαζία
εηζαγσγήο βαζκώλ ησλ εξγαζηώλ ηνπ θνηηεηή ζα ζηακαηά όηαλ δηαβαζηνύλ νη βαζκνί θαη
ησλ ηεζζάξσλ εξγαζηώλ ή όηαλ απνθηήζεη απηόκαηα δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ ηειηθή
εμέηαζε νπόηε θαη δελ ρξεηάδεηαη λα δηαβαζηνύλ άιινη.
Μονάδες 5
Γ3. ηε ζπλέρεηα ην πξόγξακκα ζα εκθαλίδεη ην νλνκ/λν ηνπ θνηηεηή θαη αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε ηνπ θνηηεηή ην κήλπκα “Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ ηειηθή εμέηαζε ” ή “Όρη
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ ηειηθή εμέηαζε”.
Μονάδες 3
Γ4. Αλ ν θνηηεηήο έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ ηειηθή εμέηαζε, ηόηε ην πξόγξακκα ζα
δηαβάδεη ηνλ βαζκό ηεο ηειηθήο εμέηαζεο, ν νπνίνο πξέπεη λα ειέγρεηαη σο πξνο ηελ
εγθπξόηεηα ηνπ, ώζηε λα ιακβάλεη ηηκέο από 0 κέρξη 10, θαη ζα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη
ηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ θνηηεηή, ε νπνία πξνθύπηεη από ην 30% ηνπ κέζνπ όξνπ
βαζκνινγίαο ησλ γξαπηώλ εξγαζηώλ θαη ην 70% ηνπ βαζκνύ ηεο ηειηθήο εμέηαζεο.
Μονάδες 4
Γ5. Αλ ε ηειηθή βαζκνινγία είλαη από 0 κέρξη 4.9 ζα εκθαλίδεη ην κήλπκα “Αλεπηηπρώο” ,
από 5 κέρξη 6.4 ζα εκθαλίδεη ην κήλπκα “Καιά” , από 6.5 κέρξη 8.4 ζα εκθαλίδεη ην κήλπκα
“Πνιύ Καιά” θαη από 8.5 κέρξη 10 ζα εκθαλίδεη ην κήλπκα “Άξηζηα”.
Μονάδες 4
ηε ζπλέρεηα ζα εκθαλίδεη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία :
Γ6. Πνζνζηό θνηηεηώλ πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο.
Μονάδες 1
Γ7. Πνζνζηό θνηηεηώλ πνπ έιαβαλ Άξηζηα αλάκεζα ζε απηνύο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο
ηειηθέο εμεηάζεηο.
Μονάδες 1

KΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ
ΣΔΛΟ ΜΖΝΤΜΑΣΟ

ΣΔΛΟ 6Ζ ΔΛΗ∆Α
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

