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9/2/2020
ΘΔΚΑ 1ο
Α. Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζµό θαζεµηάο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 1-7 θαη δίπια ηε
ιέμε Σσζηό, αλ είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε Λάζνο, αλ είλαη ιαλζαζµέλε.
1. Η δνκή ηεο αθνινπζίαο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ αληηκεηώπηζε πνιύπινθσλ πξνβιεκάησλ.
2. Η αθνινπζηαθή δνκή εληνιώλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίιπζε απιώλ πξνβιεκάησλ κε δεδνκέλε ηε
ζεηξά εθηέιεζεο ελόο ζπλόινπ ελεξγεηώλ.
3. Η ιέμε Αιγόξηζκνο είλαη απνδεθηή σο όλνκα κεηαβιεηήο.
4. Σηε δνκή αθνινπζίαο κπνξεί κηα ή πεξηζζόηεξεο εληνιέο λα κελ εθηειεζηνύλ ελώ ζηε δνκή επηινγήο
εθηεινύληαη όιεο νη εληνιέο.
5. Η ζπλάξηεζε Α_Μ( ) ππνινγίδεη ηελ απόιπηε ηηκή ελόο αξηζκνύ.
6. Σε κηα εληνιή εθρώξεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ίδηα κεηαβιεηή ηόζν ζην αξηζηεξό όζν θαη ζην
δεμηό κέινο ηεο
7. Κάζε εληνιή ΑΝ πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ην ηκήκα ΑΛΛΙΩΣ.
8. Τν ζύκβνιν = είλαη ηειεζηήο ζύγθξηζεο
(ΜΟΝΑΓΔΣ 8)
Β. Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β
Στήλη Α
1. Μεηαβληηή
2. Πεπαηόηηηα
Ακέπαιορ ηύπορ δεδομένων
ηαθεπά
Καθοπιζηικόηηηα
Ππαγμαηικόρ ηύπορ δεδομένων
Είζοδορ
Ελεύθεπο κείμενο
Φςζική γλώζζα ζε βήμαηα
Αποηελεζμαηικόηηηα
Διάγπαμμα ποήρ-Διαγπαμμαηικέρ
ηεσνικέρ
12. Έξοδορ
13. Λογικόρ ηύπορ δεδομένων
14. Ψεςδοκώδικαρ-κωδικοποίηζη
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Στήλη Β
A. Κπιηήπιο αλγοπίθμος
B. Σπόπορ πεπιγπαθήρ - παποςζίαζηρ –
αναπαπάζηαζηρ αλγοπίθμος
Γ. ηοισείο γλώζζαρ ππογπαμμαηιζμού

(ΜΟΝΑΓΔΣ 7)
Γ. Να θαηαζθεπάζεηε ηνλ πίλαθα αιήζεηαο ησλ ινγηθώλ πξάμεσλ ΟΧΙ, ΚΑΙ, Ή
(ΜΟΝΑΓΔΣ 5)
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ΘΔΚΑ 2ο
1. Γίλεηαη ν παξαθάησ αιγόξηζκνο ζε ςεπδνγιώζζα
Αλγόπιθμορ θέμα_2
Διάβαζε α, β
γ ← β mod 10
Αν γ = 0 ηόηε
γ ← 10
Σέλορ_αν
Αν α = 10 ηόηε
γ ← αmod 10
Αλλιώρ_αν α < 10 ηόηε
γ ← α mod 90
Αλλιώρ
γ ← α mod 80
Σέλορ_αν
Εμθάνιζε ‘α = ‘, α , ‘β = ‘, β , ‘γ = ‘, γ
Σέλορ θέμα_2
α. Να ζσεδιάζεηε ηο ανηίζηοισο διάγπαμμα ποήρ
(ΜΟΝΑΓΔΣ 10)
β. Να εθηειέζεηε ηνλ αιγόξηζκν γηα θάζε δεύγνο ηηκώλ α , β θαη λα γξάςεηε ηη εκθαλίδεηαη θάζε
θνξά
i. α = 9
β = 10
ii. α = 20
β = 19
(ΜΟΝΑΓΔΣ 6)
2. Γίλεηαη ν παξαθάησ αιγόξηζκνο ζε κνξθή δηαγξάκκαηνο ξνήο.
ΑΡΧΗ
Διάβαζε α

α mod 4 = 1

Όρη

α mod 4 = 2

Όρη

Ναη

Ναη
X←5

α mod 4 = 3

Όρη

X←8

Ναη

X←6

X←7

Εμθάνιζε X
ΣΕΛΟ

α. Να θαηαζθεπάζεηε ηζνδύλακν αιγόξηζκν ζε ςεπδνγιώζζα
(ΜΟΝΑΓΔΣ 8)
β. Να εθηειέζεηε ηνλ αιγόξηζκν γηα θάζε ηηκή α θαη λα γξάςεηε ηη εκθαλίδεηαη θάζε θνξά
i. α = 6
ii. α = 11
(ΜΟΝΑΓΔΣ 6)
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ΘΔΚΑ 3ο
Έλαο ππάιιεινο έρεη αθαζάξηζηεο απνδνρέο 25 € γηα θάζε εκέξα πξσηλήο εξγαζίαο. Από
απηά, ην 20% ην θξαηά ε εθνξία θαη ην 10% ην θξαηά ην ΙΚΑ σο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Ο
ίδηνο ππάιιεινο γηα λα απμήζεη ηα έζνδά ηνπ, εξγάδεηαη θαη ηα απνγεύκαηα (κε κνξθή
εκηαπαζρόιεζεο) θαη έρεη αθαζάξηζηεο απνδνρέο 15 € γηα θάζε κέξα εξγαζίαο. Σηελ
πεξίπησζε ηεο εκηαπαζρόιεζεο ην πνζνζηό πνπ θξαηά ε εθνξία είλαη 17% ελώ ην ΙΚΑ
θξαηά ην 6%. Να γξαθεί πξόγξακκα ην νπνίν:
1. Θα δηαβάδεη ηηο κέξεο πξσηλήο εξγαζίαο θαη ηηο κέξεο απνγεπκαηηλήο εξγαζίαο ηνπ
ππαιιήινπ
2. Θα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη ην ζπλνιηθό θόξν πνπ πξέπεη λα πιεξώζεη ν ππάιιεινο
ζηελ εθνξία, ηηο ζπλνιηθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ (ΙΚΑ), θαη ηηο ζπλνιηθέο θαζαξέο
απνδνρέο ηνπ.
Γίλεηαη: Αθαζάξηζηεο_απνδνρέο = θαζαξέο_απνδνρέο +θόξνο + ΙΚΑ
(ΚΝΛΑΓΔΠ 25)
ΘΔΚΑ 4ο
Βξηζθόκαζηε ζε πεξίνδν εθπηώζεσλ θαη ην πνζνζηό ηεο έθπησζεο ζην θαηάζηεκα MAINBOARD
SERIES εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό ησλ ηεκαρίσλ πνπ ζα αγνξάζεη ν πειάηεο θαη παξνπζηάδεηαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα:
Αριθμός
τεματίων
Έσο θαη 10
11 έσο θαη 50
Πάλσ από 50

Έκπτωση %
15
30
50

Σην θαηάζηεκα MAINBOARD SERIES θάζε είδνο έρεη έλαλ ηεηξαςήθην θσδηθό αξηζκό. Η ηηκή
πώιεζεο ηνπ θάζε πξντόληνο βξίζθεηαη αλ πξνζζέζνπκε ζηα ηειεπηαία 2 ςεθία ηνπ θσδηθνύ ηα 2
πξώηα π.χ. κωδ:1234 → τιμή: 46 (=12+34) ή κωδ: 6789 → τιμή: 156 (=67+89).
Να γξαθεί αιγόξηζκνο πνπ
1. Θα δηαβάδεη ηνλ θσδηθό ηνπ πξντόληνο θαη ηνλ αξηζκό ησλ ηεκαρίσλ πνπ πξόθεηηαη λα αγνξάζεη ν
πειάηεο.

ζα εκθαλίδεη ηελ ηηκή πώιεζεο ηνπ πξντόληνο, ηελ αμία ηεο παξαγγειίαο ρσξίο ηελ έθπησζε, ην
πνζό ηεο έθπησζεο θαη ηελ ηειηθή αμία παξαγγειίαο κεηά ηελ έθπησζε
(ΚΝΛΑΓΔΠ 25)
Θαλή επιτστία !!!
ΡΑ ΘΔΚΑΡΑ ΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑΡΝΠ ΔΞΗΚΔΙΖΘΖΘΔ Ν ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ:
ΚΞΑΚΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ
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