ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ):
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΘΕΜΑ 1ο
Α. ∆ίνεται η παρακάτω αλληλουχία εντολών:
∆ιάβασε α, β
Αν α > β τότε
c ← α / (β - 2)
Τέλος_αν
Εκτύπωσε c
α. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας µε Ναι ή Όχι αν η
παραπάνω αλληλουχία εντολών ικανοποιεί όλα τα
αλγοριθµικά κριτήρια.
Μονάδες 2
β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 4
Β. ∆ίνεται η παρακάτω αλληλουχία εντολών:
α←1
Όσο α <> 6 επανάλαβε
α←α+2
Τέλος_επανάληψης
Εκτύπωσε α
α. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας µε Ναι ή Όχι αν η
παραπάνω αλληλουχία εντολών ικανοποιεί όλα τα
αλγοριθµικά κριτήρια.
Μονάδες 2
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β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 4

Γ. ∆ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος :
Αλγόριθµος Παράδειγµα_1
∆ιάβασε α
Αν α < 0 τότε
α←α*5
Τέλος_αν
Εκτύπωσε α
Τέλος Παράδειγµα_1
Να γράψετε στο τετράδιό σας:
α. τις σταθερές
β. τις µεταβλητές
γ. τους λογικούς τελεστές
δ. τους αριθµητικούς τελεστές
ε. τις λογικές εκφράσεις
στ. τις εντολές εκχώρησης
που υπάρχουν στον παραπάνω αλγόριθµο.

Μονάδες 12

∆. Σε ποιες στοιχειώδεις λογικές δοµές στηρίζεται ο
δοµηµένος προγραµµατισµός; (Μονάδες 3).
Να αναφέρετε τέσσερα πλεονεκτήµατα του δοµηµένου
προγραµµατισµού (Μονάδες 4).
Μονάδες 7
Ε. Να αναπτύξετε τρία χαρακτηριστικά των υποπρογραµµάτων.
Μονάδες 9
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ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος :
Αλγόριθµος Αριθµοί
∆ιάβασε Α
Εκτύπωσε Α
S←1
K←2
Αρχή_επανάληψης
Αν Α MOD K = 0 τότε
Β ← Α DIV K
Αν Κ <> Β τότε
S←S+K+B
Εκτύπωσε Κ, Β
αλλιώς
S←S+K
Εκτύπωσε Κ
Τέλος_αν
Τέλος_αν
Κ←Κ+1
Μέχρις_ότου Κ > Ρίζα (Α)
Αν Α = S τότε
Εκτύπωσε S
Τέλος_αν
Τέλος Αριθµοί
Η συνάρτηση Ρίζα (Α) επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα του Α.
Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιµές που τυπώνει ο
παραπάνω αλγόριθµος, αν του δώσουµε τιµές εισόδου :
α. 36
β. 28
Μονάδες 20
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ΘΕΜΑ 3ο
Κάποια δηµοτική αρχή ακολουθεί την εξής τιµολογιακή
πολιτική για την κατανάλωση νερού ανά µήνα:
Χρεώνει πάγιο ποσό 2 ευρώ και εφαρµόζει κλιµακωτή
χρέωση σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
Κατανάλωση σε κυβικά µέτρα

Χρέωση ανά κυβικό

από 0 έως και 5

δωρεάν

από 5 έως και 10

0,5 ευρώ

από 10 έως και 20

0,7 ευρώ

από 20 και άνω

1,0 ευρώ

Στο ποσό που προκύπτει από την αξία του νερού και το
πάγιο υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. µε συντελεστή 18%. Το τελικό
ποσό προκύπτει από την άθροιση της αξίας του νερού, το
πάγιο, το Φ.Π.Α. και το δηµοτικό φόρο που είναι 5 ευρώ.
Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος:
α. Να διαβάζει τη µηνιαία κατανάλωση του νερού.
Μονάδες 2
β. Να υπολογίζει την αξία του νερού που καταναλώθηκε
σύµφωνα µε την παραπάνω τιµολογιακή πολιτική.
Μονάδες 10
γ. Να υπολογίζει το Φ.Π.Α.
Μονάδες 4
δ. Να υπολογίζει και να εκτυπώνει το τελικό ποσό.
Μονάδες 4
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ΘΕΜΑ 4ο
Κατά τη διάρκεια πρωταθλήµατος µπάσκετ µια οµάδα που
αποτελείται από δώδεκα (12) παίκτες έδωσε είκοσι (20)
αγώνες, στους οποίους συµµετείχαν όλοι οι παίκτες.
Να αναπτύξετε στο τετράδιό σας αλγόριθµο ο οποίος:
α. Να διαβάζει τα ονόµατα των παικτών και να τα
αποθηκεύει σε µονοδιάστατο πίνακα.
Μονάδες 2
β. Να διαβάζει τους πόντους που σηµείωσε κάθε παίκτης σε
κάθε αγώνα και να τους αποθηκεύει σε πίνακα δύο
διαστάσεων.
Μονάδες 3
γ. Να υπολογίζει για κάθε παίκτη το συνολικό αριθµό
πόντων του σε όλους τους αγώνες και το µέσο όρο
πόντων ανά αγώνα.
Μονάδες 6
δ. Να εκτυπώνει τα ονόµατα των παικτών της οµάδας και
το µέσο όρο πόντων του κάθε παίκτη ταξινοµηµένα µε
βάση το µέσο όρο τους κατά φθίνουσα σειρά.
Παρατήρηση: Σε περίπτωση ισοβαθµίας δεν µας
ενδιαφέρει η σχετική σειρά των παικτών.
Μονάδες 9

Παρατήρηση που αφορά στα ΘΕΜΑΤΑ 3ο και 4ο
Οι εντολές σε έναν αλγόριθµο µπορούν να γραφούν µε µικρά
ή κεφαλαία γράµµατα.
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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
που θα χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο να γίνουν µε
στυλό διαρκείας χρώµατος µαύρου ή µπλε.
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: Μετά τη 10η πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

