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ΘΔΚΑΡΑ : ΑΛΑΞΡΜΖ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΠΔ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΡΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ
Γ’ ΙΘΔΗΝ
ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΖ ΙΖ: ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΛΝΗΔΠ ΑΙΓΝΟΗΘΚΩΛ ΘΑΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΩΛ
(ΘΔΦ 2,7,8)
20/10/2019
ΘΔΚΑ 1ν
Α. Λα γξάςεηε ηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο θαη δίπια αλ είλαη Πσζηή(Π) ή Ιαλζαζκέλε(Ι).
1. Η εληνιή Διάβαζε είλαη δεισηηθή εληνιή, ελώ ε εληνιή Αλγόριθμος είλαη εθηειεζηέα εληνιή.
2. Κάζε ιέμε ηεο ςεπδνγιώζζαο πνπ πξνζδηνξίδεη κηα ζαθή ελέξγεηα απνθαιείηαη εληνιή
3. ηε δνκή αθνινπζίαο κπνξεί κηα ή πεξηζζόηεξεο εληνιέο λα κελ εθηειεζηνύλ ελώ ζηε δνκή
επηινγήο εθηεινύληαη όιεο νη εληνιέο
4. Πνιιαπιέο επηινγέο κπνξνύλ λα γίλνπλ θαη κε κηα εκθσιεπκέλε δνκή
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
(ΚΝΛΑΓΔΠ 6)

Β.
1. Λα πεξηγξάςεηε ηνπο ηξόπνπο αλαπαξάζηαζεο ησλ αιγνξίζκσλ
(ΚΝΛΑΓΔΠ 6)
2. Λα αλαθέξεηε ηηο θαηεγνξίεο ηειεζηώλ πνπ ρεηξίδεηαη ε ΓΙΩΠΠΑ. Γηα θάζε θαηεγνξία λα
δώζεηε δύν παξαδείγκαηα ηειεζηώλ
(ΚΝΛΑΓΔΠ 6)

Γ. Λα βξεζεί ην απνηέιεζκα ησλ πξάμεσλ όηαλ α = 5, β =3 θαη γ =2:
1. 4 + 132 div 13 mod 3 * 2 =
2. 68 mod 7 div 2 =
3. (α + β * 2 < 14) ΚΑΙ ΟΥΙ (β – γ * 2 < 0) ΚΑΙ ΟΥΙ (α + γ > 10) Ή (α < γ) Ή ΟΥΙ (α < β * γ)
4. ΟΥΙ (α > γ Ή γ > β) ΚΑΙ (β > α)
5. ‘ΣΡΙΣΗ’ > ‘ΠΑΡΑΚΔΤΗ’ Ή ( ‘ΚΤΡΙΑΚΗ’ > ‘ΣΔΣΑΡΣΗ’ ΚΑΙ ‘ΓΔΤΣΔΡΑ’ > ‘ΠΔΜΠΣΗ’)
(ΚΝΛΑΓΔΠ 5)
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Γ. ∆ίλνληαη ηα παξαθάησ ηκήκαηα αιγνξίζκνπ ζε θπζηθή γιώζζα.
1.

Αλ ε βαζκνινγία (ΒΑΘΜΟ) είλαη κεγαιύηεξε από ηνλ Μέζν ΄Οξν (ΜΟ), ηόηε λα ηππώλεη «Πνιύ
Καιά», αλ είλαη ίζε ή κηθξόηεξε ηνπ Μέζνπ Όξνπ κέρξη θαη δύν κνλάδεο λα ηππώλεη «Καιά», ζε
θάζε άιιε πεξίπησζε λα ηππώλεη «Μέηξηα».
2. Αλ ην ηκήκα (ΣΜΗΜΑ) είλαη ην Γ1 θαη ε βαζκνινγία (ΒΑΘΜΟ) είλαη κεγαιύηεξε από 15, ηόηε λα
ηππώλεη ην επώλπκν (ΔΠΩΝΤΜΟ).
3. Αλ ε απάληεζε (ΑΠ) δελ είλαη Ν ή λ ή Ο ή ν, ηόηε λα ηππώλεη «Λάζνο απάληεζε».
4. Αλ ε βαζκνινγία (ΒΑΘ) είλαη κεγαιύηεξε ή ίζε κε 17 θαη κηθξόηεξε ή ίζε ηνπ 20 ηόηε λα ηππώλεη
«ΑΡΙΣΑ», αλ είλαη κεγαιύηεξε ή ίζε ηνπ 10 θαη κηθξόηεξε ηνπ 17 λα ηππώλεη «ΠΡΟΑΓΔΣΑΙ», αλ
είλαη κεγαιύηεξε ή ίζε ηνπ 0 θαη κηθξόηεξε ηνπ 10, λα εκθαλίδεη «ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΣΑΙ» (εκείσζε: ε
βαζκνινγία είλαη αθέξαηνο αξηζκόο από ην 0 σο ην 20)
Λα γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνπο αξηζκνύο 1 έσο 4 θαη δίπια ζε θάζε αξηζκό ην αληίζηνηρν
ηκήκα πξνγξάκκαηνο ζε ΓΙΩΠΠΑ.
εκείσζε: Οη ιέμεηο κε θεθαιαία κέζα ζηηο παξελζέζεηο είλαη ηα νλόκαηα ησλ αληίζηνηρσλ κεηαβιεηώλ.
(ΚΝΛΑΓΔΠ 10)

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

Πηήιε Β
A. Κξηηήξην αιγνξίζκνπ
B. Σξόπνο πεξηγξαθήο - παξνπζίαζεο –
αλαπαξάζηαζεο αιγνξίζκνπ
Γ. ηνηρείν γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ

(ΚΝΛΑΓΔΠ 7)
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ΘΔΚΑ 2ν
Γίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ:
Κ  αιεζήο
Λ  ςεπδήο
Υ1
Τ4
Όζν (Κ = αιεζήο) ή (Υ < Τ) επαλάιαβε
ΤΤ-1
Αλ Τ = 2 ηόηε
Κ  αιεζήο
αιιηώο
Αλ Τ < 2 ηόηε
Κ  όρη Κ
ΛΚήΛ
αιιηώο
Κ  Κ θαη Λ
Λ  όρη Λ
Ρέινοαλ
Ρέινοαλ
Δκθάληζε Κ, Λ, Υ, Τ
Ρέινοεπαλάιεςεο
α)

Λα θάλεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ ησλ κεηαβιεηώλ, θαη λα γξάςεηε ηη ζα
εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή κεηά ηελ εθηέιεζε

β)

Λα κεηαηξέςεηε ηνλ παξαπάλσ αιγόξηζκν ζε δηάγξακκα ξνήο.

ΜΟΝΑΓΔ 12
ΜΟΝΑΓΔ 8

ΘΔΚΑ 3ν
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:
Αξηζκόο ηεκαρίσλ

Έθπησζε %

Έσο θαη 10

15

11 έσο θαη 50

30

Πάλσ από 50

50

ην θαηάζηεκα MAINBOARD SERIES θάζε είδνο έρεη έλαλ ηεηξαςήθην θσδηθό αξηζκό. Η ηηκή
πώιεζεο ηνπ θάζε πξντόληνο βξίζθεηαη αλ πνιιαπιαζηάζνπκε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ θσδηθνύ κε ηα
δύν κεζαία ςεθία. π.χ. κωδ:1234 → ηιμή: 92 (=4 * 23) ή κωδ: 6503 → ηιμή: 150 (=3 * 50).
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Να γξαθεί αιγόξηζκνο πνπ
1. Θα δηαβάδεη ηνλ θσδηθό ηνπ πξντόληνο θαη ηνλ αξηζκό ησλ ηεκαρίσλ πνπ πξόθεηηαη λα αγνξάζεη ν
πειάηεο.
(ΚΝΛΑΓΔΠ 2)
2. Αλ ν θσδηθόο είλαη ηεηξαςήθηνο ζεηηθόο (ζην δηάζηεκα [1000 , 9999] ) θαη ν αξηζκόο ησλ
ηεκαρίσλ είλαη ζεηηθόο αξηζκόο, ζα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη
 ηελ ηηκή πώιεζεο ηνπ πξντόληνο,
 ηελ ηηκή ηεο παξαγγειίαο ρσξίο ηελ έθπησζε
 ηελ ηειηθή ηηκή παξαγγειίαο κεηά ηελ έθπησζε
(ΚΝΛΑΓΔΠ 14)
3. Αλ ν θσδηθόο δελ είλαη ηεηξαςήθηνο ζεηηθόο ή ν αξηζκόο ησλ ηεκαρίσλ δελ είλαη ζεηηθόο αξηζκόο,
ζα εκθαλίδεη ην κήλπκα «ιάζνο εηζαγσγή δεδνκέλσλ»
(ΚΝΛΑΓΔΠ 4)
Ξαξαηήξεζε: ζεσξήζηε πσο ν πειάηεο αγνξάδεη κόλν έλα είδνο πξντόληνο θαη ν θσδηθόο ηνπ
πξντόληνο είλαη πάληα αθέξαηνο αξηζκόο

ΘΔΚΑ 4ν
Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πνζνύ πιεξσκήο γηα ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ε Γ.Δ.Η έρεη νξίζεη
ηξία είδε ηηκνινγίσλ: νηθηαθό (θσδηθόο:1), λπρηεξηλό (θσδηθόο:2 ) θαη βηνκεραληθό (θσδηθόο: 3) Η ηηκή
κνλάδαο ξεύκαηνο εμαξηάηαη από ηελ θαηαλάισζε θαη ππνινγίδεηαη θιηκαθσηά ζύκθσλα κε ηνλ εμήο
πίλαθα:
Θαηαλάισζε
Μέρξη θαη 200
201-500
501-1500
Μεγαιύηεξε από 1500

Ρηκή κνλάδαο
0,12
0,15
0,20
0,30

(δει. νη πξώηεο 200 κνλάδεο θνζηίδνπλ 0,12 Δπξώ ε κία, νη επόκελεο 300 κνλάδεο 0,15 Δπξώ ε κηα
θηι.).
Σν πάγην γηα ηελ θαηεγνξία 1 (νηθηαθό ηηκνιόγην) είλαη 20 Δπξώ, γηα ηελ θαηεγνξία 2 (λπρηεξηλό
ηηκνιόγην) είλαη 10 Δπξώ θαη γηα ηελ θαηεγνξία 3 (βηνκεραληθό ηηκνιόγην) είλαη 50 Δπξώ. ην πνζό
πνπ πξνθύπηεη από ηελ αμία ησλ κνλάδσλ πνπ θαηαλαιώζεθαλ θαη ην πάγην, ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α. κε
ζπληειεζηή 19%. Σν ηειηθό πνζό πξνθύπηεη από ηελ άζξνηζε ηεο αμίαο ησλ κνλάδσλ ξεύκαηνο πνπ
θαηαλαιώζεθαλ, ην πάγην, ην ΦΠΑ, θαη ηηο δαπάλεο γηα ηελ ΔΡΣ. Οη δαπάλεο γηα ηελ ΔΡΣ ηζνύληαη κε ην
17% ηεο αμίαο ησλ κνλάδσλ ξεύκαηνο πνπ θαηαλαιώλνληαη.
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Να γξαθεί πξόγξακκα πνπ
α) ζα δηαβάδεη ηνλ θσδηθό θαηεγνξίαο ηηκνινγίνπ, θαη ηνλ αξηζκό ησλ κνλάδσλ πνπ
θαηαλαιώζεθαλ.
(ΚΝΛΑΓΔΠ 3)
β) ζα ππνινγίδεη ηελ αμία ησλ κνλάδσλ πνπ θαηαλαιώζεθαλ.
(ΚΝΛΑΓΔΠ 7)
γ) ζα εθρσξεί ζηελ κεηαβιεηή π ην πνζό ηνπ παγίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ πειάηε
(ΚΝΛΑΓΔΠ 4)
δ) ζα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη ην ηειηθό πνζό πνπ πξέπεη λα πιεξσζεί.
(ΚΝΛΑΓΔΠ 6)
Παξαηήξεζε: Θεσξείζηε όηη νη ηηκέο πνπ δίλεη ν ρξήζηεο γηα ηνλ θσδηθό ηεο θαηεγνξίαο ηηκνινγίνπ
είλαη πάληα 1,2, ή 3.
Θαιή επηηπρία !!!
ΡΑ ΘΔΚΑΡΑ ΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑΡΝΠ ΔΞΗΚΔΙΖΘΖΘΔ Ν ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ:
ΚΞΑΚΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ
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