Ειςαγωγι ςτισ Αρχζσ τθσ Επιςτιμθσ των Η/Τ
Ωριαία Γραπτι Δοκιμαςία
ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε ςτο γραπτό ςασ τον αρικμό τθσ πρόταςθσ και δίπλα τθ ςωςτι ζννοια
1. Μία ςυνκικθ ςε ζνα Διάγραμμα Ροισ περιζχεται ςε
Α. ορκογϊνιο παραλλθλόγραμμο Β. πλάγιο παραλλθλόγραμμο Γ. ρόμβο Δ. ζλλειψθ
2. Οι εντολζσ που περιζχονται ςε μία εντολι απλισ επιλογισ εκτελοφνται
Α. πάντα Β. αν θ ςυνκικθ είναι Ψευδισ Γ. αν θ ςυνκικθ είναι Αλθκισ Δ. ποτζ
3. Οι εντολζσ μεταξφ των λζξεων αλλιϊσ και Τζλοσ_αν ςτθν εντολι ςφνκετθσ επιλογισ εκτελοφνται
Α. πάντα Β. αν θ ςυνκικθ είναι Ψευδισ Γ. αν θ ςυνκικθ είναι Αλθκισ Δ. ποτζ
4. Πόςεσ πικανζσ τιμζσ μπορεί να λάβει μία ςυνκικθ;
Α. Μία Β. Δφο Γ. Σρεισ Δ. Πολλζσ οι οποίεσ εξαρτϊνται από τισ τιμζσ των τελεςτζων και τουσ τελεςτζσ
5. ε μία ςυνκικθ πρζπει υποχρεωτικά να υπάρχει
Α. μία ςτακερά Β. λογικόσ τελεςτισ Γ. ςχεςιακόσ τελεςτισ Δ. αρικμθτικόσ τελεςτισ
Μονάδεσ 25
ΘΕΜΑ Β (Πθγι: Τράπεηα Θεμάτων)
Β1. Δίνεται ο παρακάτω αλγόρικμοσ (ςτιλθ Β) με αρικμθμζνεσ τισ γραμμζσ του (ςτιλθ Α). Θεωριςτε ότι
κατά τθν εκτζλεςι του ςτθν εντολι "Διάβαςε Χ", δίνεται ωσ είςοδοσ θ τιμι 2 (ςτιλθ Γ). Να αντιγράψετε
ςτο γραπτό ςασ τθ ςτιλθ Γ και να τθν ςυμπλθρϊςτε ωσ εξισ: τισ γραμμζσ 3, 5, 8 και 10 δίπλα ςτθ
μεταβλθτι Ψ και ςτο χϊρο των κενϊν "...", γράψτε τθν αρικμθτικι τιμι τθσ μεταβλθτισ αν τθσ αποδίδεται
τιμι, ενϊ ςτισ γραμμζσ 4 και 7 διαγράψτε μια από τισ δφο λζξεισ "Αλθκισ" ι "Ψευδισ" ζτςι ϊςτε αυτι
που κα απομείνει να εκφράηει τθ λογικι τιμι κάκε ςυνκικθσ. τθν τελευταία ςτιλθ (Γ) ζχουν
ςυμπλθρωκεί οι δφο πρϊτεσ τιμζσ, ενϊ δεν κα ςυμπλθρωκοφν οι γραμμζσ 6, 9 και 11.
Α
Β
Γ
1 Ψ<-1
Ψ=1
2 Διάβαςε Χ
Χ=2
3 Ψ←Χ*Χ
Ψ = ….
4 Αν Ψ > Χ τότε Συνθήκη Αληθής /Ψευδής
5
Ψ ← Ψ - 10 Ψ= ….
6 Τζλοσ_Αν
--------------------------------7 Αν Ψ > Χ τότε Συνθήκη Αληθής/Ψευδής
8
Ψ←Ψ-5
Ψ=…
9 Αλλιϊσ
---------------------------------10 Ψ ← Ψ + 5
Ψ= …
11 Τζλοσ_Αν
--------------------------------Μονάδεσ 12
Β2. Δίνεται ο παρακάτω αλγόρικμοσ :
Αλγόρικμοσ Παράδειγμα_1
Διάβαςε α
Αν α < 0 τότε
αα*5
Τζλοσ_αν
Γράψε α
Τζλοσ Παράδειγμα_1
Να γράψετε ςτο γραπτό ςασ: τον αρικμό (1 ωσ 8) και δίπλα 1. τισ ςτακερζσ (Μον. 2), 2. τισ μεταβλθτζσ
(Μον. 2), 3. τουσ ςχεςιακοφσ τελεςτζσ (Μον. 2), 4. τουσ αρικμθτικοφσ τελεςτζσ (Μον. 2), 5. τθν εντολι
ειςόδου (Μον. 1), 6. τθν εντολι εξόδου (Μον. 1), 7. τθν εντολι εκχϊρθςθσ (Μον. 1) και 8. τισ λογικζσ
εκφράςεισ (Μον. 2) που εμφανίηονται ςτον παραπάνω αλγόρικμο.
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Ακανάςιοσ Ι. Πζρδοσ

ελίδα 1

Ειςαγωγι ςτισ Αρχζσ τθσ Επιςτιμθσ των Η/Τ
Ωριαία Γραπτι Δοκιμαςία
ΘΕΜΑ Γ
Να μετατρζψετε τον παρακάτω αλγόρικμο από Διάγραμμα Ροισ ςε Ψευδογλϊςςα.
Αρχι

Γράψε "Δϊςτε ζνα ακζραιο αρικμό"

Διάβαςε Χ

Ναι

Χ mod 2 = 0

Τ← Χ + 2

Όχι

Τ← Χ + 1

Γράψε "Ο επόμενοσ άρτιοσ είναι ο", Τ

Σζλοσ
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ΘΕΜΑ Δ (Πθγι: Τράπεηα Θεμάτων)
Σο υπουργείο οικονομικϊν για να ελαφρφνει οικονομικά τισ οικογζνειεσ με πολλά παιδιά εφάρμοςε μια
φορολογικι πολιτικι όπου, ανάλογα με το πλικοσ των παιδιϊν μιασ οικογζνειασ αφαιρεί ανάλογο ποςό
από το φόρο που κα πλθρϊςουν, με βάςθ τον παρακάτω πίνακα:
Αρικμόσ παιδιϊν Ποςό αφαίρεςθσ φόρου
0 ζωσ και 2
0 ευρϊ
3 και άνω
1000 ευρϊ
Να αναπτφξετε ζναν αλγόρικμο ο οποίοσ για μία και μόνο οικογζνεια και με τθν υπόκεςθ ότι ο φόροσ τθσ
είναι πάνω από 1000 ευρϊ:
Δ1. Να διαβάηει το φόρο που πρζπει να πλθρϊςει κακϊσ και το πλικοσ των παιδιϊν τθσ.
Μονάδεσ 5
Δ2. Να εμφανίηει το μινυμα «είναι πολφτεκνθ οικογζνεια», μόνο ςτθ περίπτωςθ που ζχει από 3 παιδιά
και πάνω.
Μονάδεσ 5
Δ3. Να υπολογίηει και να εμφανίηει το τελικό ποςό φόρου που πρζπει να πλθρϊςει θ οικογζνεια.
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Ακανάςιοσ Ι. Πζρδοσ

ελίδα 2

