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ΘΔΚΑΡΑ : ΑΛΑΞΡΜΖ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΠΔ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΡΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ
Β’ ΙΘΔΗΝ
ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΖ ΙΖ: ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΛΝΗΔΠ ΑΙΓΝΟΗΘΚΩΛ – ΓΝΚΖ ΑΘΝΙΝΘΗΑΠ
15/12/2019
ΘΔΚΑ 1ν
Α. Λα γξάςεηε ηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο θαη δίπια αλ είλαη Πσζηή(Π) ή Ιαλζαζκέλε(Ι).
1. Η εληνιή Διάβασε είλαη δεισηηθή εληνιή, ελώ ε εληνιή Αλγόριθμος είλαη εθηειεζηέα εληνιή.
2. Κάζε ιέμε ηεο ςεπδνγιώζζαο πνπ πξνζδηνξίδεη κηα ζαθή ελέξγεηα απνθαιείηαη εληνιή
3. Η ζπλάξηεζε Α_Μ ( ) ππνινγίδεη ηελ απόιπηε ηηκή ελόο αξηζκνύ
4. Τα ζρόιηα ηνπνζεηνύληαη πάληα ζηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο
5. Οη δειώζεηο ησλ ζηαζεξώλ πξνεγνύληαη πάληνηε ησλ δειώζεσλ ησλ κεηαβιεηώλ.
6. Η ηηκή κηαο κεηαβιεηήο δελ κπνξεί λα αιιάδεη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ελόο αιγνξίζκνπ
7. Σην δηάγξακκα ξνήο, ε αξρή θαη ην ηέινο απεηθνλίδεηαη κε έιιεηςε
8. Ο πην αδόκεηνο ηξόπνο αλαπαξάζηαζεο αιγνξίζκσλ είλαη ην ειεύζεξν θείκελν
(ΚΝΛΑΓΔΠ 16)
Β.
1. Ρη νλνκάδεηαη έθθξαζε;
(ΚΝΛΑΓΔΠ 5)
2. Ρη νλνκάδεηαη ζηαζεξά;
(ΚΝΛΑΓΔΠ 5)
3. Ρη νλνκάδεηαη ηειεζηήο;
(ΚΝΛΑΓΔΠ 5)
4. Λα αλαθέξεηε ηηο θαηεγνξίεο ηειεζηώλ πνπ ρεηξίδεηαη ε ΓΙΩΠΠΑ. Γηα θάζε θαηεγνξία λα
δώζεηε δύν παξαδείγκαηα ηειεζηώλ
(ΚΝΛΑΓΔΠ 9)

ΘΔΚΑ 2ν
Α . Λα βξεζεί ην απνηέιεζκα ησλ πξάμεσλ:
1) 1320 / 10 div 13 mod 3 =
2) 2 * 34 mod 7 div 2 =
3) -37 mod 8 =
4) β + γ > = α Ή ΟΧΙ 2 * β < = α ΚΑΙ γ > β
5) ΟΧΙ (α > γ Ή γ > β ΚΑΙ β > α)
6) α + 2 * β > 15 ΚΑΙ ΟΧΙ β – 2 * γ > 0
Γίλεηαη όηη α=5 , β=3, γ=2
(ΚΝΛΑΓΔΠ 6)
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Β. Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β
Πηήιε Α
1. Μεηαβιεηή
2. Πεξαηόηεηα
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Αθέξαηνο ηύπνο δεδνκέλσλ
Σηαζεξά
Καζνξηζηηθόηεηα
Πξαγκαηηθόο ηύπνο δεδνκέλσλ
Δίζνδνο
Διεύζεξν θείκελν
Φπζηθή γιώζζα ζε βήκαηα
Απνηειεζκαηηθόηεηα
Γηάγξακκα ξνήο-Γηαγξακκαηηθέο
ηερληθέο
12. Έμνδνο
13. Λνγηθόο ηύπνο δεδνκέλσλ
14. Ψεπδνθώδηθαο-θσδηθνπνίεζε

Πηήιε Β
A. Κξηηήξην αιγνξίζκνπ
B. Τξόπνο πεξηγξαθήο - παξνπζίαζεο –
αλαπαξάζηαζεο αιγνξίζκνπ
Γ. Σηνηρείν γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ

(ΚΝΛΑΓΔΠ 14)

ΘΔΚΑ 3ν
Αιγόξηζκνο ζέκα_2
Δκθάληζε ‘Γώζε δύν αξηζκνύο’
Γηάβαζε x , α
y←x+2
z←3*y
w ← z + 12
q←w/3
d←q–x
Δκθάληζε d
β ← α div 3
Δκθάληζε ‘β =’ , β
Τέινο ζέκα_2
Α) Να κεηαηξαπεί ν παξαπάλσ αιγόξηζκνο ζε δηάγξακκα ξνήο
(ΚΝΛΑΓΔΠ 10)
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Β) Να γξάςεηε ηη εκθαλίδεηαη όηαλ εθηειείηαη ν παξαπάλσ αιγόξηζκνο γηα είζνδν i) 4 θαη 22
(ΚΝΛΑΓΔΠ 5)
Γ) Να γξαθεί ην ηκήκα δειώζεσλ πνπ ζα έρεηε αλ κεηαηξέςεηε ηνλ παξαπάλσ αιγόξηζκν ζε πξόγξακκα
(ΚΝΛΑΓΔΠ 5)

ΘΔΚΑ 4ν
Ο Γθακπξηέι δήηεζε από ηνλ θίιν ηνπ Κιανύληην, λα βαθηίζεη ηνλ πηό ηνπ. Ο Κιανύληην ινηπόλ, έθαλε
έξεπλα αγνξάο θαη πξνζπαζεί λα ππνινγίζεη πόζν ζα ηνπ θνζηίζεη. Γλσξίδεη πσο πξέπεη λα πιεξώζεη ηηο
κπνκπνληέξεο, ηνλ ζηαπξό πνπ ζα δσξίζεη, ηελ ακνηβή ηεο εθθιεζίαο θαζώο θαη όηη πξέπεη λα αγνξάζεη θαη
έλα λέν θνζηνύκη γη’ απηόλ.
Να γίλεη πξόγξακκα πνπ
i.
Θα δηαβάδεη ηνλ αξηζκό ησλ θαιεζκέλσλ, ηελ αξρηθή ηηκή ηεο κηαο κπνκπνληέξαο, ηελ αξρηθή ηηκή ηνπ
ζηαπξνύ θαη ην θόζηνο ηνπ θνπζηνπκηνύ
(ΚΝΛΑΓΔΠ 2)
ii.

Θα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη πόζν θνζηίδνπλ νη κπνκπνληέξεο αλ μέξσ όηη έρνπλ ΦΠΑ 19%
(ΚΝΛΑΓΔΠ 4)

iii.

Θα ππνινγίδεη ην ηειηθό θόζηνο ηνπ θνπζηνπκηνύ, αλ ην αγνξάζεη κε έθπησζε 15%
(ΚΝΛΑΓΔΠ 4)

iv.

Θα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη ηελ ηειηθή ηηκή ηνπ ζηαπξνύ, αλ μέξσ όηη έρεη ΦΠΑ 29% θαη ηνπ γίλεη
έθπησζε 12%
(ΚΝΛΑΓΔΠ 6)

v.

Θα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη ην ζπλνιηθό πνζό πνπ ζα μνδέςεη ν Κιανύληην, αλ δερζεί λα βαθηίζεη
ηνλ πηό ηνπ θίινπ ηνπ.
(ΚΝΛΑΓΔΠ 4)

Παξαηήξεζε: Κάζε θαιεζκέλνο παίξλεη κηα κπνκπνληέξα θαη ε ακνηβή ηεο εθθιεζίαο είλαη 150 €

Θαιή επηηπρία !!!
ΡΑ ΘΔΚΑΡΑ ΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑΡΝΠ ΔΞΗΚΔΙΖΘΖΘΔ Ν ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ:
ΚΞΑΚΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ
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