Ειςαγωγι ςτισ Αρχζσ τθσ Επιςτιμθσ των Η/Τ

5ο Φφλλο Εργαςίασ

Δραςτηριότητα 1. (Σράπεηα κεμάτων, 23073, ΘΕΜΑ Δ)
τον ζναν διεκνι διαγωνιςμό Ρομποτικισ μετζχουν 40 ομάδεσ από διάφορεσ χϊρεσ (με πολλζσ ομάδεσ
από κάκε χϊρα). Να αναπτφξετε αλγόρικμο ο οποίοσ:
Δ1. Για κάκε μία από τισ 40 ομάδεσ να διαβάηει τθ χϊρα προζλευςθσ και το πλικοσ των μελϊν τθσ.
Δ2. Να εμφανίηει το ςυνολικό πλικοσ των μελϊν όλων των ςυμμετεχόντων ςτον διαγωνιςμό (άτομα).
Δ3. Να εμφανίηει πόςεσ ομάδεσ ςυμμετζχουν με χϊρα προζλευςθσ τθν "ΕΛΛΑΔΑ".
Δραςτηριότητα 2. (Σράπεηα κεμάτων, 20643, ΘΕΜΑ Δ)
ε ζνα τραίνο υπάρχουν ειςιτιρια Αϋ Θζςθσ (κωδικόσ 1) προσ 40€ και Β’ κζςθσ (κωδικόσ 2) προσ 25€ το
ζνα. Σο τραίνο χωράει 600 άτομα και γζμιςε για ςυγκεκριμζνο προοριςμό.
Να γράψετε αλγόρικμο, ο οποίοσ:
Δ1. Να διαβάηει τθν κατθγορία ειςιτθρίου για κάκε επιβάτθ.
Δ2. Να εμφανίηει το πλικοσ των επιβατϊν τθσ Α’ κζςθσ.
Δ3. Να εμφανίηει το ςυνολικό ποςό που πλιρωςαν όλοι οι επιβάτεσ.
Δραςτηριότητα 3. (Σράπεηα κεμάτων, 20638, ΘΕΜΑ Δ)
Δυο φίλοι παίηουν ζνα επιτραπζηιο παιχνίδι ρίχνοντασ ο κακζνασ διαδοχικά ζνα ηάρι. Κάκε ρίψθ ηαριοφ
μπορεί να είναι οποιοςδιποτε από τουσ ακζραιουσ αρικμοφσ από 1 ζωσ 6. Νικθτισ είναι όποιοσ κάκε
φορά φζρει μεγαλφτερο αρικμό από τον άλλον. Να γράψετε αλγόρικμο ο οποίοσ για 20 γφρουσ
Δ1. Να διαβάηει για κάκε γφρο τισ ρίψεισ των δυο παικτϊν.
Δ2. Να υπολογίηει και κα εμφανίηει πόςεσ φορζσ νίκθςε ο πρϊτοσ παίκτθσ.
Δ3. Να εμφανίηει το πλικοσ των παιχνιδιϊν που και οι δφο φίλοι ζφεραν και οι δφο άςςουσ.
Δραςτηριότητα 4. (Σράπεηα κεμάτων, 20630, ΘΕΜΑ Δ)
Ζνασ μακθτισ όταν ξεπεράςει ςυνολικά τον αρικμό των 114 απουςιϊν ςτο διδακτικό ζτοσ, πρζπει να
επαναλάβει τθν τάξθ χωρίσ δικαίωμα ςτισ εξετάςεισ, ενϊ αν δεν ξεπεράςει τον αρικμό αυτϊν των
απουςιϊν ζχει το δικαίωμα να εξεταςτεί. Να γράψετε αλγόρικμο ο οποίοσ:
Δ1. Για 22 μακθτζσ μιασ τάξθσ, να διαβάηει το πλικοσ των απουςιϊν κάκε μακθτι.
Δ2. Να εμφανίηει ςτθ ςυνζχεια για κάκε μακθτι το μινυμα “Επανάλθψθ τάξθσ” αν οι απουςίεσ είναι άνω
των 114 και το μινυμα “Μπορεί να εξεταςτεί” αν οι απουςίεσ είναι από 114 και κάτω.
Δ3. Να εμφανίηει ςτο τζλοσ το πλικοσ των μακθτϊν που ζχουν δικαίωμα να δϊςουν εξετάςεισ

Ακανάςιοσ Ι. Πζρδοσ
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Δραςτηριότητα 5. (Σράπεηα κεμάτων, 23073, ΘΕΜΑ B2)
B2. Δίνεται το παρακάτω τμιμα αλγορίκμου:
Διάβαςε α, τ, β
Για i από α μέχρι τ με_βήμα β
Εμφάνιςε i
Τέλοσ_επανάληψησ

Ποιεσ τιμζσ πρζπει να ειςάγουμε ςτισ μεταβλθτζσ α, τ, β ϊςτε θ εκτζλεςθ τθσ εντολισ επανάλθψθσ ςτο
παρακάτω τμιμα αλγορίκμου να εμφανίςει διαδοχικά:
1. Σουσ άρτιουσ αρικμοφσ 2, 4, 6,…,100.
2. Σουσ περιττοφσ αρικμοφσ 1, 3, 5,….,99.
3. Όλουσ τουσ ακζραιουσ από το 1 μζχρι και το 100.

Δραςτηριότητα 6. (Σράπεηα κεμάτων, 20635, ΘΕΜΑ B2)
Σι κα εμφανίςουν ςτθν οκόνθ τα παρακάτω τμιματα αλγορίκμων;
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Τμήμα Αλγορίθμου 1

Τμήμα Αλγόριθμου 2

Για Α από 3 μέχρι 5
Εμφάνιςε Α*Α
Τέλοσ_Επανάληψησ

Α←9
Δ←7
Για Κ από 1 μέχρι 3
Εμφάνιςε Α
Α←Α+Δ
Δ←Δ+2
Τέλοσ_Επανάληψησ
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