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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
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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
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Γ. ∆ίνεται ο αλγόριθµος:
Α ρχή
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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:
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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.
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Σχήµα 1: Πίνακας Α
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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
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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
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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
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