ΑΠΟ 21/10/2017 ΕΩΣ 11/11/2017

1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΤΑΞΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΕΠΠ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017
Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ Α
Α1. Να γράψετε στο τετράδι ό σας τον αρι θμό καθεμι άς από τι ς παρακάτω
προτάσει ς και δί πλα τη λέξη Σωστό , αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος , αν
είναι λανθασμένη.
1. Η δομή «όσο.. επαν άλαβε » ανήκει στη δομή επι λογής
2. Η επαναληπτι κότητα είναι ένα από τα κριτήρι α που πρέπει ν α ικανοποιεί ένας
σωστός αλγόριθμος.
3. Στο αρι στερό μέρος της εντολής
περι σσότερες από δύο μεταβλητές .

εκχώρησης

δεν

μπορεί

να

υπάρχουν

4. Στο δι άγραμμα ροής, το σύμβολο του πλάγι ου παραλληλόγραμου δηλώνει το
τέλος ενός αλγόρι θμου.
5. Σε μι α εντολή εκχώρησης είναι δυνατόν μι α παράσταση στο δεξιό μέρος ν α
περιέχει τη μεταβλητή που βρί σκεται στο αρι στερό μέρος.
6. Δεν είναι δυν ατόν να αλλάξει η τιμή μι ας σταθεράς κατά τη δι άρκει α εκτέλεσης
εν ός προγράμματος.
Μο νάδες 12
Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της στήλης Α και δί πλα τους
αρι θμούς της στήλης Β ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοί χι ση. (μεταβλητή –
τύπος μεταβλητής στον οποί ο πρέπει να εκχωρηθούν τα δεδομένα αυτά)
Στήλη Α – Μεταβλητή

Στήλη Β – τύπος μεταβλητής

α ← ‘Πανελλαδικές εξετάσεις’

1. Ακέραιη

β ← 56

2. Πραγματική

γ ← Αληθής

3. Χαρακτήρας

δ ← 3.14

4. Λογική

ε ← ‘347’
ζ ← ‘Ψευδής’
Μο νάδες 12

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ Ωρίωνας

ΣΕΛΙΔΑ: 1 ΑΠΟ 3
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Α3. Να δώσετε τον ορισμό του αλγόρι θμου.
Μο νάδες 5

Α4. Να αν αφέρετε τα πέντε κριτήρια που πρέπει ν α ι κανοποιεί ένας αλγόρι θμος.
Μο νά δες 5

Α5. Να αν αφέρετε τους τρόπους αναπαράστασης ενός αλγόριθμου.
Μο νά δες 6

ΘΕΜΑ Β
Δίνεται το παρακάτω δι άγραμμα ροής:

Να μετατρέψετε το παραπάνω δι άγραμμα ροής σε αλγόρι θμο.
Μο νάδες 20

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Να γραφεί πρόγραμμα που θα δι αβάζει έναν αρι θμό και θα εκτυπών ει μήνυμα
σχετι κά με το αν είναι θετι κός δι ψήφι ος ή όχι . Αν είναι θα ελέγχει αν και τα δύο
ψηφία του είν αι άρτι οι αριθμοί ή και τα δύο είναι περι ττοί αρι θμοί , εμφανί ζοντας
κατάλληλο μήν υμα.
Μο νάδες 10

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ Ωρίωνας

ΣΕΛΙΔΑ: 2 ΑΠΟ 3
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Γ2. Σύμφωνα με νόμο του Υπουργείου Οι κονομι κών οι μεγάλοι οφειλέτες μπορούν
να προσέλθουν στι ς κατά τόπους εφορίες και να προβούν σε δι ακανονι σμό για την
πληρωμή των οφει λών τους. Έτσι , αν κάποι ος χρωστά περι σσότερα από 500.000
€ θα έχει έκπτωση 20%, εν ώ διαφορετικά θα έχει έκπτωση 30%. Αν κάποι ος
πληρώσει μετρητοίς τότε θα έχει επι πλέον έκπτωση 5% επί του ποσού της
οφειλής. Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει το όνομ α του οφειλέτη, το ποσό
της οφειλής του καθώς και το πλήθος των δόσεων που θα εξοφλήσει (δόσει ς = 1
σημαίνει πληρωμή μετρητοίς) και θα εκτυπώνει το ποσό κάθε δόσης στην εφορί α.
Μο νάδες 10

ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Να γραφτεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποί ο ν α δι αβάζει τον βαθμό ενός
μαθητή και να εμφανί ζει το αντί στοι χο μήνυμα σύμφων α με τον παρακάτω πίνακα:

Βαθμός
[0 - 9,5)
[9,5 - 13]
(13 - 18]
[18 - 20]

Μήν υμα
Έμεινες στην ίδι α τάξη
Καλός μαθητής
Πολύ καλός μαθητής
Άρι στος!

Θεωρεί στε ότι ο βαθμός δίνεται πάν τα ορθά από 0 έως και 20. (Δεν απαι τεί ται
έλεγχος ορθότητας κατά την εί σοδο)
Μο νάδες 10

Δ2.
Ένας έμπορος ελαστι κών δι αθέτει τα ελαστικά του σε χονδρική πώληση, σύμφωνα
με την πολι τική που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (βάσει αριθμού ελαστι κών
παραγγελί ας και βάρους μεταφοράς).

Να θεωρηθεί ότι η χρέωση των μεταφορι κών (βάρος) γίνεται κλιμακωτά ενώ κάθε
ελαστικό ζυγί ζει περί που 3,5 κιλά. Να γραφεί πρόγραμμα που θα δι αβάζει τον
αρι θμό ελαστι κών που θα παραγγεί λει κάποιο κατάσ τημα και θα εκτυπώνει , το
κόστος της παραγγελί ας, το κόστος των μεταφορικών και την συνολική χρέωση.
Μο νάδες 10

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ Ωρίωνας

ΣΕΛΙΔΑ: 3 ΑΠΟ 3
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