ΑΠΟΛΥΤ ΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤ ΑΣΕΙΣ Γ΄ Τ ΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟ Υ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤ ΕΡΑ 12 ΙΟ ΥΝΙΟ Υ 2000
ΕΞΕΤ ΑΖΟ ΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Τ ΕΧΝΟ ΛΟ ΓΙΚΗΣ ΚΑΤ ΕΥΘ ΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟ Σ ΠΛΗΡΟ ΦΟ ΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ):
ΑΝΑΠΤ ΥΞΗ Ε ΦΑΡΜΟ ΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΙΣΤ ΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑ 1 ο
Α. Να γράψ ετε στο τετ ράδ ιό σα ς τον αριθμό κάθε πρότασης κα ι δ ίπλα το
γράμμα «Σ», αν είνα ι σωστή, ή το γράμ μα «Λ», αν είνα ι λανθασμένη.
1.Επιλύσ ιμο είνα ι ένα πρόβλημα για τ ο οποίο ξέρουμ ε ότ ι έχει λύση, αλλά
αυτή δεν έχει βρεθεί ακόμη.
Μονάδες 4
2.Η περατότητα ενό ς αλγο ρίθμο υ ανα φέρετα ι στο γεγονός ότ ι καταλήγει στη
λύση το υ προβλήματος μετά από πεπερασμ ένο α ριθμό βημάτων
(εντολών).
Μονάδες 4
3.Για να αναπαραστήσο υμε τα δεδο μένα κα ι τα αποτελέσματα σ’
έναν
αλγόριθμο, χρησ ιμοποιο ύμε μόνο στα θερές.
Μονάδες 4
Β.1. Να γράψ ετε στο τετ ράδ ιό σ ας τους αριθμούς της στήλης Α κα ι δ ίπλα το
γράμμα της στήλης Β που αντ ιστο ιχεί σ το σωστό είδος προβλημάτ ων.
ΣΤΗΛΗ Α
Προβλήματα
1.Η
διαδ ικασ ία
λύσης
αυτοματοποιημ ένη.

ΣΤΗΛΗ Β
Είδος προβλημάτων
τους

είνα ι α. Ανο ικτά
β. Δομημένα

2.Δεν έχει βρεθεί λύση, αλλά δεν έχει
αποδειχθεί κα ι η μη ύπαρξη λύσης.
γ. Άλυτα
3.Ο τρόπος λύσης το υς μπορεί να
επιλεγεί από πλήθος δυνατ ών λύσ εων.
δ. Ημ ιδομημένα
Μονάδες 6
Β.2. Να γράψετ ε στο τετράδ ιό σας το υς αριθμο ύς της στήλη ς Α κα ι δ ίπλα το
γράμμα της στήλης Β που αντ ιστο ιχεί σ τη σωστή αλγοριθμ ική έννο ια.
ΣΤΗΛΗ Α
Χαρακτη ριστ ικά (Κριτήρια)
1. Περατότητα
2. Είσοδος
3. Έξοδος

ΣΤΗΛΗ Β
Αλγοριθμ ικές ΄Εννο ιες
α.Δεδομ ένα
β.Αποτελέσματα
γ.Ακρίβεια στην έκφραση των εντολών
δ.Πεπερασμένος χρό νος εκτ έλεση ς.

Μονάδες 6
Γ.1.Να αναφέρετε ονομαστ ικά πο ιο ι είνα ι ο ι
παρουσ ίασης (α ναπαράστασης) ενός α λγορίθμο υ.

εναλλα κτ ικο ί

τρόπο ι

Μονάδες 8
Γ.2.Δίδοντα ι τα παρα κάτω βήματα ενό ς αλγορίθμο υ:
α. τέλος
β. διάβασ ε δεδομ ένα
γ. εμφά νισε αποτελέσματα
δ. αρχή
ε. κάνε υπολογισμο ύς
Να τοποθετηθούν στη σωστή σειρά μ ε την οποία εμφανίζοντα ι σ υνήθως σ ε
αλγορίθμο υς.
Μονάδες 8
ΘΕΜΑ 2 ο
Έστω τμήμα αλγορίθμου μ ε μεταβλητ ές Α,Β,C,D,X κα ι Y.
D: = 2;
για Χ:=2 μέχρι 5 μ εταβολή 2 κάνε
Α: =10 *Χ;
Β: =5 *Χ+10;
C: =Α+Β-(5*Χ);
D: =3*D-5;
Υ: =Α+Β-C+D;
τέλοςγια
Να βρείτε τ ις
επαναλήψεις.

τ ιμές

των

μ εταβλητ ών

Α, B,C,D,X

κα ι

Υ

σε

όλες

τ ις

Μονάδες 20
Σημειώσεις:
α)αντί του συμβόλο υ «:=», θα μπο ρούσε να είχε χρησ ιμοπο ιηθεί το σ ύμβολο
«»
β)αντί το υ «για Χ:=2 μ έχρι 5 μ εταβ ολή 2 κάνε», θα μπορο ύσε να είχε
χρησ ιμοπο ιηθ εί το «για Χ από 2 μέχρι 5 με_βήμα 2», κα ι αντ ί το υ
«τέλοςγια» το «τ έλος_επανάληψης»
γ)το σύμβολο «;» θα μπορούσ ε να μην είχε χρησ ιμοπο ιηθεί.
ΘΕΜΑ 3 ο
Σε τρεις δ ια φο ρετ ικο ύς αγώνες πρόκρισης για την Ολυμπ ιάδα του Σ ίδνεϋ στο
άλμα εις μήκο ς ένα ς αθλητής πέτ υχε τ ις επ ιδόσεις a,b,c.
Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οπο ίο ς:
α)να διαβάζει τ ις τ ιμ ές των επ ιδόσεων a,b,c
Μονάδες 3
β)να υπολογίζει κα ι να εμ φανίζει τη μέση τιμή των παραπάνω τ ιμών
Μονάδες 7
γ)να εμφανίζει το μήνυμα « ΠΡΟ ΚΡΙΘ ΗΚΕ», αν η πα ραπάνω μέση τ ιμή είνα ι
μεγαλύτ ερη των 8 μέτ ρων.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 4 ο
Μια ετα ιρεία κινητής τηλεφωνίας ακο λο υθεί ανά μήνα την πολιτ ική τ ιμών που
φα ίνετα ι στον παρα κάτω π ίνακα:
Πάγιο 1500 δρα χμές
Χρόνος τηλεφωνημάτων
(δευτερόλεπτα)
1-500
501-800
801 και άνω

Χρονο χρέωση
(δραχμές/δευτερόλεπτο)
1,5
0,9
0,5

Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οπο ίο ς:
α)να διαβάζει τη χρο νική δ ιά ρκεια των τηλεφωνημάτ ων ενό ς συνδ ρομητή σε
διάστημα ενός μήνα
Μονάδες 3
β)να υπολογίζει τη μηνια ία χρέωση το υ συνδρομητή
Μονάδες 12
γ)να εμφανίζει (τυπώνει) τη λέξη « ΧΡΕΩΣΗ» κα ι τη μηνια ία χρέωση του
συνδρομητή.
Μονάδες 5

ΟΔΗΓΙΕΣ (για το υς εξε ταζόμε νο υς)
Στο τετράδ ιο να γράψ ετε μόνο τα προ καταρκτ ικά (ημερομηνία, κατεύθυνση,
εξετα ζόμενο μάθημα). Τα θέματα να μη ν τα αντ ιγράψετε στο τ ετράδ ιο. Τα
σχήματα που θα χρησ ιμοπο ιήσετ ε στο τετράδ ιο μπορο ύν να γίνουν κα ι μ ε
μολύβ ι.
Να γράψετ ε το ονοματεπώνυμό σας στ ο πάνω μέρος τ ων φωτοαντ ιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμ ιά άλλη σημείωση δ εν επ ιτ ρέπετα ι να
γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να πα ραδώσ ετε μαζί μ ε το τετ ράδ ιο κα ι τα
φωτοαντ ίγραφα, τα οπο ία κα ι θα κατασ τραφο ύν μετά το πέρας της εξέτασης
Να απαντήσετε στο τετ ράδ ιό σα ς σε όλα τα θέματα.
Κάθε λύση επ ιστημονικά τεκμη ριωμ ένη είνα ι αποδεκτή.
Διά ρκεια εξέτασης: Τ ρεις (3) ώρες μετά τη διανομή τ ων φωτοαντ ιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρηση ς : Μια (1) ώρα μετά τη δ ιανομή των
φωτοαντ ιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤ ΥΧΙΑ!

