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ΘΔΜΑΣΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ
Γ’ ΛΤΚΔΙΟΤ
ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ
31/3/2019
ΘΔΜΑ 1ο
Α. Να γπάτεηε ηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ και δίπλα αν είναι υζηή() ή Λανθαζμένη(Λ).
1. Τα ινγηθά ιάζε αληρλεύνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαγιώηηηζεο
2. Έλα από ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδεη κηα γιώζζα είλαη ε εηνηκνινγία
3. Ζ ζεηξηαθή αλαδήηεζε δελ είλαη ε ηαρύηεξε κέζνδνο αλαδήηεζεο
4.

Πξνζπέιαζε νλνκάδεηαη ε πξόζβαζε ζε έλαλ θόκβν κε ζθνπό λα εμεηαζζεί ή λα ηξνπνπνηεζεί ην
πεξηερόκελό ηνπ

5. Ζ νιίζζεζε ελόο δπαδηθνύ αξηζκνύ πξνο ηα δεμηά, έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ ηξηπιαζηαζκό ηνπ
6. Σε έλαλ δηζδηάζηαην πίλαθα κπνξνύκε λα απνζεθεύζνπκε ηα νλόκαηα θαη ηνπο βαζκνύο ησλ
καζεηώλ κηαο ηάμεο
ΜΟΝΑΓΔΣ 6
Β. 1) Να αναθέπεηε ηα είδη εμβέλειαρ ηυν μεηαβληηών πος έσοςμε ζηον ππογπαμμαηιζμό
ΜΟΝΑΓΔΣ 6
2) Να αναθέπεηε ηιρ ιδιόηηηερ ηυν ςποππογπαμμάηυν
ΜΟΝΑΓΔΣ 6

Γ. Γίνεηαι ηο παπακάηυ ημήμα αλγοπίθμος:
Γηάβαζε Α,Β
(1) ……………
Όζν (2)…………. επαλάιαβε
Αλ Α mod 2 = (3)…………. ηόηε
Σ ← Σ + (4)………….
Τέλος_αν
B ← (5)…………...
A ← (6)……………
Τέλος_επανάληψης
Εμφάνισε Σ
Να ζςμπληπώζεηε ηα κενά ώζηε να ςλοποιείηαι ο πολλαπλαζιαζμόρ αλά πυζικά
ΜΟΝΑΓΔΣ 6
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Γ. Να γπάτεηε ημήμα αλγοπίθμος πος να δημιοςπγεί ηον παπακάηυ πίνακα
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ΜΟΝΑΓΔΣ 6

Δ. Γίνεηαι ο παπακάηυ αλγόπιθμορ
Α ← 100
Σ←0
Οζν Α >=20 επαλάιαβε
Γηάβαζε Υ
Ε← Υ ^ 2
Β←6
Αξρή_επαλάιεςεο
Ε ← Ε +Β
Β←Β+2
Μέρξηο_όηνπ Β >=30
Φ←Α+Β+Ε
Σ←Σ+ Φ
Δκθάληζε Α, Β, Φ
Α←Α–5
Τέινο_επαλάιεςεο
Δκθάληζε Σ
Να γπάτεηε αλγόπιθμο πος να επιηελεί ηην ίδια λειηοςπγία σπηζιμοποιώνηαρ αποκλειζηικά ηην
δομή Για…από… μέσπι
ΜΟΝΑΓΔΣ 10
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ΘΔΜΑ 2ο
Γίνεηαι ηο παπακάηυ ππόγπαμμα και η ανηίζηοιση ζςνάπηηζη:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π_1
ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ
ΑΚΔΡΑΙΔ : Η, Α, S
ΑΡΥΗ
Η1
Α0
S0
ΟΟ Η < 3 ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ
ΑΑ+Η
ΑΝ Η MOD 2 = 0 ΣΟΣΔ
SS+1
ΑΛΛΙΧ
S  F1( Η, S )
ΣΔΛΟ_ΑΝ
ΗΗ+1
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ
ΓΡΑΦΔ Α, S
ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΤΝΑΡΣΗΗ F1( Θ, S1 ): ΑΚΔΡΑΙΑ
ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ
ΑΚΔΡΑΙΔ : J, K, S1
ΑΡΥΗ
ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΙ 5
S1  S1 + Θ
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ
F1  S1
ΣΔΛΟ_ΤΝΑΡΣΗΗ
1. Να γπάτεηε ηοςρ πίνακερ ηιμών ηυν μεηαβληηών ηος ππογπάμμαηορ και ηηρ
ζςνάπηηζηρ
ΜΟΝΑΓΔΣ 6
2. Να ξαναγπάτεηε ηο ππόγπαμμα σπηζιμοποιώνηαρ διαδικαζία ανηί ζςνάπηηζηρ
ΜΟΝΑΓΔΣ 6
3. Να ξαναγπάτεηε ηο ππόγπαμμα συπίρ ηη σπήζη ςποππογπάμμαηορ
ΜΟΝΑΓΔΣ 6
4. Ποιερ είναι ππαγμαηικέρ και ποιερ οι ηςπικέρ παπάμεηποι ζηο παπαπάνυ ππόγπαμμα και
ηη ζςνάπηηζη;
ΜΟΝΑΓΔΣ 2

ΘΔΜΑ 3ο
Σηελ θαηαζθήλσζε HAPPY SWIM βξίζθνληαη 800 παηδηά. Ωο θαηαιύκαηα γηα ηελ δηακνλή ηνπο
ρξεζηκνπνηνύληαη ζπηηάθηα – δσκάηηα πνπ νλνκάδνληαη ζθελέο. Οη ζθελέο είλαη δηαθνξεηηθήο
ρσξεηηθόηεηαο, θαη θάζε ζθελή έρεη έλαλ θσδηθό (π.ρ S032). Ο αξηζκόο ησλ νκαδαξρώλ (ππεύζπλνη) πνπ
απαηηνύληαη αλά ζθελή θαζνξίδεηαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ηε ρσξεηηθόηεηα ηεο ζθελήο σο εμήο:
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Υυπηηικόηηηα
Μέρξη θαη 10 παηδηά
Από 11 κέρξη θαη 15 παηδηά
Πάλσ από 15 παηδηά

Απιθμόρ Ομαδαπσών
1
2
3

Να γίλεη πξόγξακκα ην νπνίν:
i.
Γηα θάζε ζθελή, ζα δηαβάδεη ηε ρσξεηηθόηεηά ηεο (πόζα άηνκα κπαίλνπλ κέζα) θαη ηνλ θσδηθό ηεο,
θαη ζα ειέγρεη ηε ρσξεηηθόηεηα , έηζη ώζηε λα είλαη ζεηηθόο αξηζκόο
ΜΟΝΑΓΔΣ 2
ii.

ζα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη ηνλ αξηζκό ησλ νκαδαξρώλ πνπ ρξεηάδνληαη (γηα ηελ θάζε ζθελή). Ο
ππνινγηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ νκαδαξρώλ, λα γίλεηαη από ζπλάξηεζε πνπ ζα θαηαζθεπάζεηε γηα ηνλ
ζθνπό απηό.
ΜΟΝΑΓΔΣ 5

iii.

Θα ζηακαηάεη όηαλ εμαζθαιηζζεί όηη έρνπλ ηαθηνπνηεζεί όια ηα παηδηά (ε ζπλνιηθή ρσξεηηθόηεηα ησλ
ζθελώλ είλαη επαξθήο γηα ην ζύλνιν ησλ παηδηώλ)
ΜΟΝΑΓΔΣ 3

iv.

Θα εκθαλίδεη ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ νκαδαξρώλ πνπ απαηηνύληαη
ΜΟΝΑΓΔΣ 3

v.

Θα εκθαλίδεη ηνλ θσδηθό ηεο ζθελήο κε ηα ιηγόηεξα άηνκα
ΜΟΝΑΓΔΣ 4

vi.

Θα εκθαλίδεη ηε κέζε ρσξεηηθόηεηα ησλ ζθελώλ

ΜΟΝΑΓΔΣ 3

ημείυζη: Θεσξήζηε όηη ε ζπλνιηθή ρσξεηηθόηεηα ησλ ζθελώλ ηεο θαηαζθήλσζεο επαξθεί γηα ηνλ αξηζκό
ησλ παηδηώλ. Δπίζεο, ζεσξήζηε όηη νη νκαδάξρεο κέλνπλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο θνληά ζηηο
ζθελέο θαη όρη κέζα ζ’ απηέο

ΘΔΜΑ 4ο
Σε έλα ζύγρξνλν πηελνηξνθείν ππάξρνπλ 200 θόηεο νη νπνίεο εθηξέθνληαη κε ζθνπό ηελ παξαγσγή
απγώλ. Ο ηδηνθηήηεο ηεο ζέιεη λα κεραλνγξαθήζεη ην πηελνηξνθείν ηνπ ώζηε λα είλαη επθνιόηεξε ε
εθηίκεζε ηεο γελεηηθήο αμίαο θάζε θόηαο. Γηα ην ιόγν λα δεκηνπξγήζεηε πξόγξακκα ην νπνίν λα
πινπνηεί ηα παξαθάησ:

1. Γηαβάδεη θαη θαηαρσξεί ζε θαηάιιεινπο πίλαθεο ηνλ θσδηθό ηεο θάζε θόηαο (ηξηςήθηνο αξηζκόο), θαη
ην πιήζνο ησλ απγώλ πνπ παξήγαγε θάζε θόηα γηα θάζε κήλα ηνπ έηνπο 2018, ειέγρνληαο ώζηε λα
είλαη κε αξλεηηθόο αξηζκόο (ην πιήζνο ησλ απγώλ).
ΜΟΝΑΓΔΣ 3
2. Να ππνινγίδεη γηα θάζε θόηα, ην κέζν όξν ησλ απγώλ πνπ παξήγαγε ην πξώην (1νο-6νο κήλαο) θαη
ζην δεύηεξν εμάκελν (7νο – 12νο κήλαο) ηνπ έηνπο.
ΜΟΝΑΓΔΣ 4
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3. Να δηαβάδεη έλα θσδηθό θαη,
α. ζε πεξίπησζε πνπ ν θσδηθόο είλαη θαηαρσξεκέλνο, λα εκθαλίδεη ην κέζν όξν ησλ απγώλ πνπ
παξήγαγε ζην πξώην εμάκελν θαη ην κέζν όξν ησλ απγώλ πνπ παξήγαγε ζην δεύηεξν εμάκελν,
θαζώο θαη έλα από ηα κελύκαηα ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ή ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ. Παξαγσγηθή ζεσξείηαη κηα
θόηα πνπ έρεη κέζν όξν παξαγσγήο πάλσ από 30 απγά ζε θάζε εμάκελν.
β. ζε πεξίπησζε πνπ ν θσδηθόο δελ είλαη θαηαρσξεκέλνο, λα εκθαλίδεη ην κήλπκα "Ο θσδηθόο δελ
αληηζηνηρεί ζε θάπνηα θόηα".
ΜΟΝΑΓΔΣ 7
4. Να εκθαλίδεη ηνλ θσδηθό θάζε θόηαο θαη ην κέζν όξν απγώλ πνπ παξήγαγε ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ,
ηαμηλνκεκέλα κε βάζε ην κέζν όξν ζε θζίλνπζα ζεηξά. Σε πεξίπησζε ίζνπ κέζνπ όξνπ απγώλ, νη
αληίζηνηρνη θσδηθνί λα εκθαλίδνληαη ζε αύμνπζα ζεηξά
ΜΟΝΑΓΔΣ 6
Παξαηεξήζεηο:
Ο θσδηθόο θάζε θόηαο είλαη κνλαδηθόο.

Καλή επιηςσία !!!
ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΑΣΟ ΔΠΙΜΔΛΗΘΗΚΔ Ο ΚΑΘΗΓΗΣΗ:
ΜΠΑΜΟ ΓΗΜΗΣΡΗ
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