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ΘΕΜΑ 1ο
Α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας και να
συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αλήθειας
δύο προτάσεων Α, Β
και των τριών λογικών
πράξεων.
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Μονάδες 6
Β. ∆ίνεται η δοµή επανάληψης.
Για i από τιµή1 µέχρι τιµή2 µε βήµα β
Εντολές
Τέλος επανάληψης
Να
µετατρέψετε
ισοδύναµη
δοµή
επανάλαβε.

την
παραπάνω
επανάληψης
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Σηµείωση:
Αντί
του
Όσο
...
επανάλαβε
µπορεί ισοδύναµα να χρησιµοποιηθεί όσο ...
κάνε. Επίσης αντί του:
Για i από τιµή1 µέχρι τιµή2 µε βήµα β
Εντολές
Τέλος επανάληψης
µπορεί ισοδύναµα να χρησιµοποιηθεί το:
για i:= τιµή1 µέχρι τιµή2 µεταβολή β κάνε
Εντολές
τέλοςγια
Μονάδες 9
Γ. ∆ίνονται οι παρακάτω έννοιες:
1. Λογικός τύπος δεδοµένων
2. Επιλύσιµο
3. Ακέραιος τύπος δεδοµένων
4. Περατότητα
5. Μεταβλητή
6. Ηµιδοµηµένο
7. Πραγµατικός τύπος δεδοµένων
8. Σταθερά
9. Αδόµητο
10. Καθοριστικότητα
11. Άλυτο
12. Ανοικτό
Να γράψετε στο τετράδιό σας ποιες από τις
παραπάνω έννοιες:
α.
είναι
στοιχεία
µιας
γλώσσας
προγραµµατισµού;
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β.

Μονάδες 5
ανήκουν σε κατηγορίες προβληµάτων;

Μονάδες 5
∆. ∆ίνεται
µονοδιάστατος
πίνακας
Π,
Ν
στοιχείων, που είναι ακέραιοι αριθµοί. Να
αναπτύξετε
αλγόριθµο,
ο
οποίος
να
ταξινοµεί µε τη µέθοδο της φυσαλίδας τα
στοιχεία του πίνακα Π.
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου.
Χ ← 1
Όσο Χ<5 επανάλαβε
Α ← Χ+2
Β ← 3*Α-4
C ← Β-Α+4
Αν Α > Β τότε
Αν Α > C τότε
MAX ← A
αλλιώς
MAX ← C
Τέλος αν
αλλιώς
Αν Β > C τότε
MAX ← Β
αλλιώς
MAX ← C
Τέλος αν
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Τέλος αν
Εµφάνισε Χ, Α, Β, C, MAX
Χ ← Χ+2
Τέλος επανάληψης
Ποιες είναι οι τιµές των µεταβλητών Χ, Α, Β,
C, MAX που θα εµφανιστούν κατά την εκτέλεση
του παραπάνω τµήµατος αλγορίθµου;
Μονάδες 20
Σηµείωση:
Αντί
του
συµβόλου
(←)
µπορεί
ισοδύναµα να χρησιµοποιηθεί το σύµβολο (: =)
ή το (=). Επίσης αντί του Όσο ... επανάλαβε
...
Τέλος
επανάληψης
µπορεί
ισοδύναµα
να
χρησιµοποιηθεί όσο ... κάνε ... τέλοςόσο και αντί
του Τέλος αν µπορεί ισοδύναµα να χρησιµοποιηθεί το
τέλοςαν.
ΘΕΜΑ 3ο
∆ίνεται πίνακας Π δύο διαστάσεων, που τα
στοιχεία του είναι ακέραιοι αριθµοί µε Ν
γραµµές και Μ στήλες. Να αναπτύξετε αλγόριθµο
που να υπολογίζει το ελάχιστο στοιχείο του
πίνακα.
Μονάδες 20
ΘΕΜΑ 4ο
Σε ένα πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
συµµετέχουν 20 σχολεία. Στα πλαίσια αυτού του
προγράµµατος, εθελοντές µαθητές των σχολείων,
που
συµµετέχουν
στο
πρόγραµµα,
µαζεύουν
ποσότητες τριών υλικών (γυαλί, χαρτί και
αλουµίνιο).
Να αναπτύξετε έναν αλγόριθµο, ο οποίος:
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α. να διαβάζει τις ποσότητες σε κιλά των
παραπάνω υλικών που µάζεψαν οι µαθητές σε
κάθε σχολείο
Μονάδες 4
β. να υπολογίζει τη συνολική ποσότητα σε κιλά
του κάθε υλικού που µάζεψαν οι µαθητές σε
όλα τα σχολεία
Μονάδες 8
γ. αν η συνολική ποσότητα του χαρτιού που
µαζεύτηκε
από
όλα
τα
σχολεία
είναι
λιγότερη των 1000 κιλών, να εµφανίζεται το
µήνυµα «Συγχαρητήρια». Αν η ποσότητα είναι
από 1000 κιλά και πάνω, αλλά λιγότερο από
2000, να εµφανίζεται το µήνυµα «∆ίνεται
έπαινος» και τέλος αν η ποσότητα είναι από
2000 κιλά και πάνω να εµφανίζεται το
µήνυµα «∆ίνεται βραβείο».
Παρατήρηση:
Να
θεωρήσετε
ότι
ποσότητες είναι θετικοί αριθµοί.

Μονάδες 8
όλες
οι

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
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.
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4. Κάθε
λύση
επιστηµονικά
τεκµηριωµένη
είναι
αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια
εξέτασης:
Τρεις
(3)
ώρες
µετά
τη
διανοµή των φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μιάµιση (1 1/2) ώρα
µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων.
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