ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙ∆Α
ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ΄ ΣΑΞΖ
ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ
ΑΒΒΑΣΟ 7 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2021
ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ
ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ (ΚΤΚΛΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ
ΤΠΖΡΔΗΩΝ):
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΣΗΚΟ
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. ε κία δνκή αθνινπζίαο ππάξρεη πεξίπησζε θάπνηεο εληνιέο λα κελ
εθηειεζηνύλ.
2. ε έλα πξόγξακκα ζε ΓΛΩΑ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ εληνιή
εμόδνπ ΕΜΦΑΝΙΕ.
3. ε κία δνκή ζύλζεηεο επηινγήο «Αλ … Σόηε….Αιιηώο…Σέινο_αλ», νη εληνιέο
πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην ηκήκα «Αιιηώο» εθηεινύληαη όηαλ ε ζπλζήθε ειέγρνπ είλαη
Ψεπδήο
4. Η ζπλάξηεζε Α_Σ(θ) επηζηξέθεη σο απνηέιεζκα ην αθέξαην κέξνο ηεο
κεηαβιεηήο θ.
5. ε κία ινγηθή έθθξαζε εθηεινύληαη πξώηα νη ζπγθξηηηθνί ηειεζηέο.
Μονάδερ 10

B.

i) Να γξάςεηε ηνλ νξηζκό ηεο ζηαζεξάο θαη ηεο κεηαβιεηήο.
ii) Ση νλνκάδνπκε ηειεζηέο θαη ηη ηειεζηένπο; Να γξάςεηε ηηο ππνθαηεγνξίεο ησλ
ηειεζηώλ θαη πνηνπο πεξηέρεη ε θαζεκία αλαιπηηθά.
Μονάδερ 8

ΣΕΛΟ 1Η ΕΛΙ∆Α
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

ΑΡΧΗ 2Η ΕΛΙ∆Α
Γ.

Να γξάςεηε ηνπο αξηζκνύο από ηε ηήιε Α θαη δίπια ην γξάκκα ηεο ηήιεο Β πνπ

δίλεη ην ζσζηό ραξαθηεξηζκό.
ΣΗΛΗ Α

ΣΗΛΗ Β

1. „„Αιεζήο‟‟

α. ινγηθόο ηειεζηήο

2. ΟΧΙ

β. κεηαβιεηή

3. Αξηζκόο_καζεηώλ

δ. ινγηθή ζηαζεξά

4. =

ε. πγθξηηηθόο ηειεζηήο

5. 10

γ. αιθαξηζκεηηθή ζηαζεξά

6. 20.2

δ. πξαγκαηηθόο

7. Αιεζήο

ε. αθέξαηνο
ζ. Λνγηθόο
Μονάδερ 7

Γ.

Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο:
α. Έλα ζπγθξηηηθό ηειεζηή.
β. Έλα ινγηθό ηειεζηή.
γ. Μία ινγηθή ζηαζεξά
δ. Μία απιή ινγηθή έθθξαζε
ε. Μία ζύλζεηε ινγηθή έθθξαζε
ζη. Μία αξηζκεηηθή έθθξαζε

Μονάδερ 6

Δ.
Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ εληνιέο ώζηε λα πξνθύπηνπλ ηα
απνηειέζκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη. ηα θελά κπνξείηε λα ζπκπιεξώζεηε νπνηαδήπνηε
έθθξαζε, ηειεζηή, κεηαβιεηή, αξηζκεηηθή ηηκή, ζπλζήθε, πξάμε ζέιεηε.
1) 12345 ___________ = 123
2) 5678 __________ = 678
3) θ  10 __ 5

(πξέπεη ην θ λα έρεη ηηκή Αιεζήο)

4) Δμθάνηζε _______ (πξέπεη λα εκθαληζηεί ην κήλπκα 2+3+5)
5) λ ________ = 1 (ην ι πξέπεη λα είλαη πεξηηηόο αξηζκόο )
Μονάδερ

ΣΕΛΟ 2Η ΕΛΙ∆Α
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

9

ΑΡΧΗ 3Η ΕΛΙ∆Α
ΘΔΜΑ 2ο
Αλγόπηζμορ πίλαθαο_ηηκώλ
x10
y15
z “x”
Αν ( x mod y=0) ή ( x div y >10) ηόηε
Αν x mod 2 = 0 ηόηε
x(y-2) div (x-3)
y  (x+50) div 20
z”y”
Αλληώρ
xy
yx
Σέλορ_αν
Αλληώρ
Δμθάνηζε x,y,z
Σέλορ_αν
Δμθάνηζε “z+x+y”
Δμθάνηζε x+y, z
Σέλορ πίλαθαο_ηηκώλ

Α. Να παξνπζηάζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ ηνπ παξαπάλσ αιγνξίζκνπ.

Μονάδερ 10

Β. Να κεηαηξέςεηε ην παξαθάησ δηάγξακκα ξνήο ζηελ αληίζηνηρε θσδηθνπνίεζε ζε
αιγόξηζκν.
Μονάδερ 10

ΣΕΛΟ 3Η ΕΛΙ∆Α
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

ΑΡΧΗ 4Η ΕΛΙ∆Α

ΣΕΛΟ 4Η ΕΛΙ∆Α
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

ΑΡΧΗ 5Η ΕΛΙ∆Α
ΘΔΜΑ 3ο
Μία ζρνιή νδεγώλ πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηα αθόινπζα: Οη δύν πξώηεο ώξεο καζήκαηνο
είλαη δσξεάλ, ελώ από ηηο ηξεηο κέρξη θαη ηηο είθνζη ώξεο θνζηίδεη € 25 ε ώξα. Αλ όκσο ν
πειάηεο θάλεη πάλσ από είθνζη ώξεο, ηόηε γηα θάζε επηπιένλ ώξα άλσ ησλ είθνζη πιεξώλεη
€ 20. Σέινο, αλ ην ζπλνιηθό θόζηνο γηα ηνλ πειάηε ππεξβαίλεη ηα € 800, ηόηε ε ζρνιή θάλεη
3% έθπησζε ζηνλ πειάηε.
Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο:
Α. ζα δηαβάδεη ηηο ώξεο καζεκάησλ ελόο πειάηε.

Μονάδερ 3

Β. ζα ππνινγίδεη ην ζπλνιηθό θόζηνο ησλ καζεκάησλ.

Μονάδερ 14

Γ. ζα εθηππώλεη ην κήλπκα "ΚΟΣΟ" θαη ην ζπλνιηθό θόζηνο.

Μονάδερ 3

ΘΔΜΑ 4ο
Μία εηαηξία θηλεηήο ηειεθσλίαο ρξεώλεη θιηκαθσηά ηνπο πειάηεο ηεο ζύκθσλα κε ηνλ
παξαθάησ πίλαθα:
Υπόνορ ομηλίαρ ζε λεπηά
1 έσο θαη 60
Από 60 έσο θαη 150
Από 150 έσο θαη 400
400 θαη πάλσ





Υπέωζε (εςπώ ανά λεπηό)
0.30
0.25
0.18
0.10

Επίζεο ην θόζηνο θάζε SMS είλαη 0.10 επξώ.
ηελ ηειηθή ρξέσζε (νκηιίαο θαη κελπκάησλ) πξνζηίζεηαη πάγην 10 επξώ.
Σέινο ζην πνζό απηό ππάξρεη επηπιένλ ρξέσζε Φ.Π.Α 23%.
Ο ζπγθεθξηκέλνο πειάηεο επηζπκεί λα πιεξώζεη κε θάξηα, αιιά κόλν εάλ ην ππόινηπν
ηεο θάξηαο είλαη ηέηνην, ώζηε λα ηνπ πεξηζζέςνπλ 100 επξώ κεηά ηελ πιεξσκή θαζώο
έρεη λα θαιύςεη θαη άιιεο ππνρξεώζεηο κέζσ θάξηαο, δηαθνξεηηθά ζα πιεξώζεη κεηξεηά.
Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο:
α) Θα δηαβάδεη από ηνλ ρξήζηε ηα ιεπηά νκηιίαο ηνπ πειάηε, ηνλ αξηζκό ησλ SMS πνπ
έζηεηιε θαζώο θαη ην ππόινηπν ηεο θάξηαο ηνπ.
Μονάδερ
2

ΣΕΛΟ 5Η ΕΛΙ∆Α
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

ΑΡΧΗ 6Η ΕΛΙ∆Α
β) Θα ππνινγίδεη ηελ ρξέσζε ηεο νκηιίαο κε βάζε ηνλ πίλαθα.
Μονάδερ 8
γ) Θα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη ηελ ηειηθή ρξέσζε ηνπ πειάηε κε βάζε ηελ
παξαπάλσ πεξηγξαθή.
Μονάδερ 5
δ) Σέινο, αλ ν πειάηεο ζα πιεξώζεη κε θάξηα ζα εκθαλίδεη κήλπκα «Πιεξσκή κε
θάξηα» θαζώο θαη ην λέν ππόινηπό ηεο, δηαθνξεηηθά ζα εκθαλίδεη κήλπκα «Πιεξσκή κε
κεηξεηά»
Μονάδερ 5

Ο∆ΖΓΗΔ (γηα ηοςρ εξεηαδόµενοςρ)
1.
ην ηεηξάδην λα γξάςεηε µόλν ηα πξνθαηαξθηηθά (εµεξνµελία,
θαηεύζπλζε,
εμεηαδόµελν µάζεµα). Σα ζέµαηα λα µελ ηα αληηγξάςεηε
ζην ηεηξάδην. Σα ζρήµαηα
πνπ ζα ρξεζηµνπνηήζεηε ζην ηεηξάδην µπνξνύλ λα γίλνπλ θαη µε µνιύβη.
2.
Να γξάςεηε ην νλνµαηεπώλπµό ζαο ζην πάλσ µέξνο ησλ
θσηναληηγξάθσλ
αµέζσο µόιηο ζαο παξαδνζνύλ. Καµηά άιιε ζεµείσζε δελ επηηξέπεηαη λα γξάςεηε.
Καηά ηελ απνρώξεζή ζαο λα παξαδώζεηε µαδί µε ην ηεηξάδην θαη ηα
θσηναληίγξαθα, ηα νπνία θαη ζα θαηαζηξαθνύλ µεηά ην πέξαο ηεο εμέηαζεο.
3.
Να απαληήζεηε ζηο ηεηπάδηό ζαρ ζε όια ηα ζέµαηα.
4.
Κάζε ιύζε επηζηεµνληθά ηεθµεξησµέλε είλαη απνδεθηή.
5.
∆ηάξθεηα εμέηαζεο: Σξεηο (3) ώξεο µεηά ηε δηαλνµή ησλ
θσηναληηγξάθσλ.
6.
Χξόλνο δπλαηήο απνρώξεζεο : Μηάµηζε (1 1/2) ώξα µεηά ηε
δηαλνµή ησλ
θσηναληηγξάθσλ.

KΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ
ΣΔΛΟ ΜΖΝΤΜΑΣΟ

ΣΕΛΟ 6Η ΕΛΙ∆Α
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

