3ο Φφλλο Εργαςίασ

Ειςαγωγι ςτισ Αρχζσ τθσ Επιςτιμθσ των Η/Υ
Δραςτηριότητα 1. (Τράπεηα κεμάτων, 19352, ΘΕΜΑ Β2)
Δίνεται το παρακάτω τμιμα αλγορίκμου
1: Σ ← 0
2: X ← 10
3: Όςο Χ < 100 επανάλαβε
4: Χ ← Χ + 20
5: Σ ← Σ + Χ
6: Τέλοσ_επανάληψησ
7: Εμφάνιςε Σ

Να γράψετε ςτο γραπτό ςασ:
α. Πόςεσ φορζσ κα εκτελεςτεί θ εντολι ςτθ γραμμι 4.
β. Ποιεσ είναι όλεσ οι τιμζσ που κα πάρει θ μεταβλθτι Χ κατά τθν εκτζλεςθ του αλγορίκμου (μαηί με τθν
αρχικι).
Υπόδειξθ: Συμπλθρϊςτε τον παρακάτω πίνακα τιμϊν.
Αρικμόσ
1
2
3
4

Σ
0

Χ

Χ < 100

Ζξοδοσ

10
Αλθκισ
30

Δραςτηριότητα 2. (Τράπεηα κεμάτων, 19389, ΘΕΜΑ Β2)
Να ςυμπλθρωκοφν τα κενά ςτον παρακάτω αλγόρικμο ϊςτε αυτόσ να υπολογίηει το άκροιςμα
διαδοχικϊν φυςικϊν αρικμϊν (π.χ. 1+2+3+4+5…). Η άκροιςθ τερματίηεται όταν το άκροιςμα των αρικμϊν
γίνει μεγαλφτερο από το 1000. Ο αλγόρικμοσ ςτο τζλοσ εμφανίηει το άκροιςμα των αρικμϊν.
Σ ← ……
Κ←0
Όςο Σ …… …… επανάλαβε
Κ ← …… …… ……
Σ ← …… …… ……
Τέλοσ_επανάληψησ
Εμφάνιςε Σ
Δραςτηριότητα 3. (Τράπεηα κεμάτων, 19348, ΘΕΜΑ Δ)
Να γραφεί αλγόρικμοσ ο οποίοσ:
Δ1. Να διαβάηει επαναλθπτικά αρικμοφσ μζχρι το άκροιςμα τουσ να γίνει μεγαλφτερο ι ίςο του 100.
Δ2. Στο τζλοσ να εμφανίηει το πλικοσ των αρικμϊν που ιταν μεγαλφτεροι του 20.
Δ3. Στο τζλοσ να εμφανίηει και τον μζςο όρο των αρικμϊν που δόκθκαν.
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Δραςτηριότητα 4.
Να αναπτφξετε αλγόρικμο ο οποίοσ κα διαβάηει για κάκε αγϊνα που δίνει μια ομάδα καλακοςφαίριςθσ
τουσ πόντουσ που πετυχαίνει και τουσ πόντουσ που δζχεται και κα εμφανίηει πόςοι αγϊνεσ χρειάςτθκαν
για να θττθκεί πζντε φορζσ.
Δραςτηριότητα 5. (Τράπεηα κεμάτων, 20629, ΘΕΜΑ Δ)
Να γράψετε αλγόρικμο ο οποίοσ:
Δ1. Να διαβάηει επαναλθπτικά αλφαρικμθτικοφσ χαρακτιρεσ (υποκζτουμε ότι ειςάγεται ζνασ κάκε
φορά) μζχρι να δοκεί ο χαρακτιρασ ‘#’.
Δ2. Να εμφανίηει πόςεσ φορζσ (πλικοσ) δόκθκε ο χαρακτιρασ ‘Α’
Δ3. Να εμφανίηει το πλικοσ των χαρακτιρων που ζχουν ειςαχκεί (χωρίσ τον χαρακτιρα ‘#’).
Δραςτηριότητα 6. (Τράπεηα κεμάτων, 19353, ΘΕΜΑ Δ)
Να αναπτφξετε ζναν αλγόρικμο που να παρακολουκεί τισ θμεριςιεσ αναχωριςεισ πλοίων από το λιμάνι
ενόσ νθςιοφ (διευκρινίηεται ότι δεν είναι γνωςτόσ ο αρικμόσ των πλοίων που τελικά κα αναχωριςουν), ο
οποίοσ:
Δ1. Να διαβάηει αρχικά το όνομα του πλοίου και ςτθ ςυνζχεια τον αρικμό των επιβατϊν που
επιβιβάςτθκαν ςε αυτό. Η διαδικαςία κα επαναλαμβάνεται ζωσ ότου δοκεί για όνομα πλοίου θ λζξθ
«ΤΕΛΟΣ».
Δ2. Να υπολογίηει και να εμφανίηει ςτο τζλοσ το πλικοσ των πλοίων που αναχϊρθςαν. Αν δεν υπάρξει
αναχϊρθςθ πλοίου να εμφανίηεται κατάλλθλο μινυμα.
Δ3. Να υπολογίηει και να εμφανίηει ςτο τζλοσ το μζςο όρο των επιβατϊν ςτα πλοία που αναχϊρθςαν.
Δραςτηριότητα 7. (Τράπεηα κεμάτων, 19373, ΘΕΜΑ Δ)
Για τουσ μακθτζσ μιασ τάξθσ να γραφεί αλγόρικμοσ ο οποίοσ:
Δ1. Να ειςάγει από το πλθκτρολόγιο επαναλθπτικά το γενικό βακμό μακθτι τθσ τάξθσ, μζχρι να
πλθκτρολογθκεί ο αρικμόσ 0 (μθδζν).
Δ2. Να υπολογίηει και να εμφανίηει ςτο τζλοσ, το πλικοσ των μακθτϊν με βακμό κάτω από 10.
Δ3. Να υπολογίηει και να εμφανίηει ςτο τζλοσ το μζςο όρο των βακμϊν τθσ τάξθσ.
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