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ΘΕΜΑ 1ο
Α. Να αναφερθούν οι βασικές αλγοριθµικές δοµές
(συνιστώσες / εντολές ενός αλγορίθµου).
Μονάδες 10

Β. ∆ίνονται οι παρακάτω έννοιες:
1) ΄Εξοδος
2) Περατότητα
3) ∆ιάγραµµα ροής-διαγραµµατικές τεχνικές
4) Ψευδοκώδικας-κωδικοποίηση
5) Καθοριστικότητα
6) Αποτελεσµατικότητα
7) Είσοδος
8) Ελεύθερο κείµενο
9) Φυσική γλώσσα µε βήµατα
Ποιες από τις παραπάνω έννοιες ανήκουν στα
χαρακτηριστικά-κριτήρια ενός αλγορίθµου και
ποιες στους τρόπους περιγραφής - παρουσίασης αναπαραστάσής του.
Μονάδες 10
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Γ. ∆ίνεται τµήµα αλγορίθµου:
Χ ← 13
΄Οσο Χ<=20 επανάλαβε
εµφάνισε Χ
Χ ← Χ+2
τέλος όσο
εµφάνισε Χ
1. Το παραπάνω τµήµα αλγορίθµου περιγράφει
δοµή επιλογής ή δοµή επανάληψης;
Μονάδες 3
2. Για ποια τιµή
αλγόριθµος;

του

Χ

τερµατίζεται

ο

Μονάδες 3

3. Κατά την εκτέλεση του τµήµατος αλγορίθµου
ποιες είναι οι τιµές του Χ που θα εµφανιστούν;
Μονάδες 4
Σηµείωση: Αντί του συµβόλου (←) µπορεί
ισοδύναµα να χρησιµοποιηθεί το σύµβολο (:=)
ή (=).
∆. 1. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του δοµηµένου
προγραµµατισµού;
Μονάδες 5
2. Να αναφέρετε τους τελεστές σύγκρισης.
Μονάδες 5
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ΘΕΜΑ 2ο
Υποψήφιος
αγοραστής
οικοπέδου
µετά
από
επίσκεψη σε µεσιτικό γραφείο πώλησης ακινήτων
πήρε τις εξής πληροφορίες:
΄Ενα οικόπεδο θεωρείται "ακριβό", όταν η τιµή
πώλησης ανά τετραγωνικό µέτρο είναι µεγαλύτερη
των 140.000 δραχµών, "φτηνό" όταν η τιµή πώλησης
είναι µικρότερη των 50.000 δραχµών και σε
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η τιµή θεωρείται
"κανονική".
Να αναπτύξετε αλγόριθµο που για καθένα από 50
οικόπεδα:
1. να διαβάζει την τιµή πώλησης ολόκληρου του
οικοπέδου και τον αριθµό των τετραγωνικών
µέτρων του,
Μονάδες 5
2. να υπολογίζει την κατηγορία κόστους στην οποία
ανήκει και να εµφανίζει το µήνυµα: "ακριβή τιµή"
ή "φτηνή τιµή" ή "κανονική τιµή".
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ 3ο
Ένας µαθητής που τελείωσε το γυµνάσιο µε άριστα
ζήτησε από τους γονείς του να του αγοράσουν ένα
υπολογιστικό σύστηµα αξίας 600.000 δραχµών. Οι
γονείς του δήλωσαν ότι µπορούν να του διαθέσουν
σταδιακά το ποσό, δίνοντάς του κάθε εβδοµάδα ποσό
διπλάσιο από την προηγούµενη, αρχίζοντας την
πρώτη εβδοµάδα µε 5.000 δραχµές.
Να αναπτύξετε αλγόριθµο που:
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1. να υπολογίζει και να εµφανίζει µετά από πόσες
εβδοµάδες
θα
µπορέσει
να
αγοράσει
το
υπολογιστικό σύστηµα,
Μονάδες 10
2. να υπολογίζει, να ελέγχει και να εµφανίζει πιθανό
περίσσευµα χρηµάτων.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ 4ο
Σε κάποια εξεταστική δοκιµασία ένα γραπτό
αξιολογείται από δύο βαθµολογητές στη βαθµολογική
κλίµακα [0, 100].
Αν η διαφορά µεταξύ των βαθµολογιών του α΄ και
του β΄ βαθµολογητή είναι µικρότερη ή ίση των 20
µονάδων της παραπάνω κλίµακας, ο τελικός βαθµός
είναι ο µέσος όρος των δύο βαθµολογιών.
Αν η διαφορά µεταξύ των βαθµολογιών του α΄ και
του β΄ βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη από 20
µονάδες, το γραπτό δίνεται για αναβαθµολόγηση σε
τρίτο βαθµολογητή. Ο τελικός βαθµός του γραπτού
προκύπτει τότε από τον µέσο όρο των τριών
βαθµολογιών.
Να αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος, αφού ελέγξει
την εγκυρότητα των βαθµών στην βαθµολογική
κλίµακα [0, 100], να υλοποιεί την παραπάνω
διαδικασία εξαγωγής τελικού βαθµού και να
εµφανίζει τον τελικό βαθµό του γραπτού στην
εικοσαβάθµια κλίµακα.
Παρατήρηση: Να θεωρήσετε ότι όλες οι ποσότητες
εκφράζονται ως πραγµατικοί αριθµοί.
Μονάδες 20
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Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο

τετράδιο

να

γράψετε

µόνον

τα

προκαταρκτικά

(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆εν θα
µεταφέρετε στο τετράδιο τα κείµενα και τις παρατηρήσεις.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση. Κατά
την αποχώρησή σας, να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και το φωτοαντίγραφο.
3. Να απαντήσετε σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι δεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα µετά την έναρξη
της εξέτασης.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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