ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΑΣΑ Β΄ ΛΤΚΕΙΟΤ
ΚΤΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2016
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΠΟΤΔΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ
ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΨΝ: (5)
ΘΕΜΑ A
Α. Να απαντόςετε ςτισ παρακϊτω ερωτόςεισ με ωςτό () ό Λϊθοσ (Λ).
1) Ο βρόχοσ Για κ από −4 μϋχρι − 3 εκτελεύται ακριβώσ δύο φορϋσ.
2) Ο τελεςτόσ ΚΑΙ αντιςτοιχεύ ςτη λογικό πρϊξη τησ ςύζευξησ.
3) Μύα αριθμητικό μεταβλητό μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ςτον ύδιο αλγόριθμο λαμβϊνοντασ
και ακϋραιεσ και πραγματικϋσ τιμϋσ.
4) Η δομό επανϊληψησ Όςο … Επανϊλαβε μπορεύ πϊντα να εκφραςτεύ με την βοόθεια τησ
δομόσ
Για … από … μϋχρι.
5) Η δομό επανϊληψησ «Για Ζ από 10 μϋχρι 1», εκτελεύται ακριβώσ 10 φορϋσ.
Μονάδεσ 10
Β. Να μετατρϋψετε ςε εντολϋσ εκχώρηςησ τισ παρακϊτω φρϊςεισ:
α. Εκχώρηςε ςτο Ι τον μϋςο όρο των Α, Β, Γ.
β. Αύξηςε την τιμό του Μ κατϊ 2.
γ. Διπλαςύαςε την τιμό του Λ.
δ. Μεύωςε την τιμό του Φ κατϊ την τιμό του Χ.
ε. Εκχώρηςε ςτο Α το υπόλοιπο τησ ακϋραιησ διαύρεςησ του Α με το Β.
Μονάδεσ 5
Γ. Να αναφϋρετε τουσ τύπουσ των ςταθερών και των μεταβλητών που χρηςιμοποιούνται ςε
ϋναν αλγόριθμο.
Μονάδεσ 4
Δ. Δύνονται οι εντολϋσ εκχώρηςησ με Φ ακϋραια μεταβλητό και Τ λογικό μεταβλητό:
1. Φ ← “Αληθόσ”
2. Τ ← Χευδόσ
3. Φ ← Φ + 3.5
4. Τ ← Τ + Αληθόσ
Να γρϊψετε ςτο τετρϊδιό ςασ τον αριθμό τησ κϊθε εντολόσ (1, 2, 3, 4) και να ςημειώςετε αν
εύναι ςωςτό ό λϊθοσ. Να εξηγόςετε γιατύ εύναι λϊθοσ.
Μονϊδεσ 4
Ε. 1 Να δοθεύ ο οριςμόσ του αλγορύθμου.

Μονάδεσ 2
Ε. 2 Να αναφϋρετε τουσ τρόπουσ αναπαρϊςταςησ ενόσ αλγορύθμου και να περιγρϊψετε ϋναν
από αυτούσ.
Μονάδεσ 5
ΣΕΛΟ 1Η ΕΛΙΔA
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ΑΡΧΗ 2Η ΕΛΙΔΑ
Ζ. Να γρϊψετε ςτο τετρϊδιό ςασ τουσ αριθμούσ τησ τόλησ Α και δύπλα τα γρϊμματα τησ
τόλησ Β που αντιςτοιχούν ςωςτϊ. (Να ςημειωθεύ ότι ςε κϊποια ςτοιχεύα τησ ψευδογλώςςασ
τησ τόλησ Α αντιςτοιχούν περιςςότερα από ϋνα παραδεύγματα εντολών τησ τόλησ Β).
τόλη Α
τοιχεύα ψευδογλώςςασ
1. εντολό εκχώρηςησ

2. δομό επιλογόσ
3. δομό επανϊληψησ

τόλη Β
Παραδεύγματα εντολών
α. Αν Φ = 1 τότε
X Φ+1
Αλλιώσ_αν Φ = 2 τότε
X α β
Σϋλοσ_αν
β. Όςο Φ < 0 επανϊλαβε
X Φ–1
Σϋλοσ_επανϊληψησ
γ. α β + 1
δ. Αρχό_επανϊληψησ
Ι Ι –1
Μϋχρισ_ότου Ι < 0
ε. Αν Φ = 2 τότε
Φ Φ/2
Σϋλοσ_αν

Μονάδεσ 5
Η. Να ςυμπληρωθούν τα κενϊ ώςτε οι επόμενεσ εντολϋσ να τυπώνουν το ϊθροιςμα των
αριθμών από 100 ϋωσ 200.
Κ___________
  ___________
ΑΡΦΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ
+Κ
ΚΚ+1
ΜΕΦΡΙ_ΟΣΟΤ _________
ΓΡΑΧΕ 
Μονάδεσ 3
Θ. Να γρϊψετε ςτο τετρϊδιο ςασ μια ιςοδύναμη εντολό εκχώρηςησ για τη μαθηματικό
παρϊςταςη:
.
Μονάδεσ 2
ΣΕΛΟ 2Η ΕΛΙΔΑ
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ΑΡΧΗ 3Η ΕΛΙΔΑ
ΘΕΜΑ Β
Α. Να ςχεδιϊςετε το διϊγραμμα ροόσ που αντιςτοιχεύ ςτον παρακϊτω αλγόριθμο:
Αλγόριθμοσ Αςκ_2
Φ 0
Για Κ από 1 μϋχρι 10
∆ιϊβαςε Λ
Αν Λ > 0 τότε
Φ Φ+Λ
Αλλιώσ
ΦΦ–Λ
Σϋλοσ_Αν
Σϋλοσ_Επανϊληψησ
Εμφϊνιςε Φ
Σϋλοσ Αςκ_2
B. Δύνεται το ακόλουθο διϊγραμμα ροόσ:

1) Αναπαριςτϊ δομό επιλογόσ ό δομό επανϊληψησ;
2) Ποια δομό εύναι και γιατύ;
3) Να το μετατρϋψετε ςτον αντύςτοιχο αλγόριθμο με ψευδοκώδικα.
4) Ποιουσ αριθμούσ εμφανύζει;

Μονάδεσ 5

Μονάδεσ 2
Μονάδεσ 3
Μονάδεσ 5
Μονάδεσ 5

ΘΕΜΑ Γ
Οι υπϊλληλοι μιασ εταιρεύασ εργϊζονται 40 ώρεσ την εβδομϊδα. Κϊθε ώρα πϋρα από τισ 40
θεωρεύται υπερωρύα και αμεύβεται με 5 ευρώ. Να γρϊψετε αλγόριθμο ο οπούοσ:
1) Για καθϋνα από τουσ εκατό (100) υπαλλόλουσ τησ εταιρεύασ:
α. διαβϊζει το όνομϊ του και τισ εβδομαδιαύεσ ώρεσ εργαςύασ του.
Μονάδεσ 2
β. αν ϋχει εργαςτεύ περιςςότερο από 40 ώρεσ την εβδομϊδα, εμφανύζει το όνομϊ του και
υπολογύζει και εμφανύζει την αμοιβό του για τισ υπερωρύεσ του.
Μονάδεσ 3
ΣΕΛΟ 3Η ΕΛΙΔΑ
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ΑΡΧΗ 4Η ΕΛΙΔΑ
2) Τπολογύζει και εμφανύζει:
α. το πλόθοσ των υπαλλόλων που ϋχουν εργαςτεύ λιγότερο από 40 ώρεσ την εβδομϊδα.
Μονάδεσ 3
β. το ποςοςτό των υπαλλόλων που ϋχουν εργαςτεύ λιγότερο από 40 ώρεσ την εβδομϊδα.
Μονάδεσ 3
γ. το μϋςο όρο των ωρών εργαςύασ την εβδομϊδα για τουσ εκατό υπαλλόλουσ.
Μονάδεσ 4
δ. τον υπϊλληλο που εύχε τισ περιςςότερεσ ώρεσ εργαςύασ την εβδομϊδα (θεωρόςτε ότι εύναι
ϋνασ) και πόςεσ όταν αυτϋσ.
Μονάδεσ 5
ΘΕΜΑ Δ
Μύα μεγϊλη ελληνικό ιδιωτικό τρϊπεζα διαθϋτει δύο τύπουσ λογαριαςμών αποταμύευςησ. Ο
ϋνασ εύναι ο λογαριαςμόσ τύπου μιςθοδοςύασ (Μιςθ) και ο ϊλλοσ τύπου ταμιευτηρύου (Σαμ).
Οι τόκοι προςτύθενται ςτον λογαριαςμό κϊθε τϋλοσ του ϋτουσ ό όταν το ζητόςει ο πελϊτησ.
Σα επιτόκια δύνονται από τον παρακϊτω πύνακα:
Σύποσ Λογαριαςμού
Μιςθοδοςύασ
Μιςθοδοςύασ
Σύποσ Λογαριαςμού
Σαμιευτόριο
Σαμιευτόριο
Σαμιευτόριο

Διαθέςιμο Ποςό (ε €)
[0 – 5000]
(5000 και ϊνω)
Διαθέςιμο Ποςό (ε €)
[0 – 30000]
(30000 – 150000]
(150000 και ϊνω)

Επιτόκιο
5%
2%
Επιτόκιο
0,22 %
0,26 %
0,30 %

Να γραφεύ αλγόριθμοσ ςε ψευδοκώδικα ο οπούοσ θα:
1) Διαβϊζει τον τύπο του λογαριαςμού που διαθϋτει κϊποιοσ καθώσ και το όνομα του.
Επύςησ, να διαβϊζει το ποςό που υπϊρχει διαθϋςιμο μϋςα ςτο λογαριαςμό.
Μονάδεσ 3
2) Διαβϊζει την επιλογό του πελϊτη για το εύδοσ τησ ςυναλλαγόσ που θϋλει να
πραγματοποιόςει, (1 για ανϊληψη χρημϊτων και 2 για υπολογιςμό τόκων) καθώσ και το ποςό
τησ ςυναλλαγόσ αυτόσ.
Μονάδεσ 2
3) Αν ο πελϊτησ επιλϋξει ανϊληψη χρημϊτων (επιλογό 1), υπολογύζει και εμφανύζει το όνομα
του πελϊτη και το νϋο διαθϋςιμο υπόλοιπο του λογαριαςμού του.
Μονάδεσ 5
4) την περύπτωςη που ο πελϊτησ ϋχει επιλϋξει υπολογιςμό τόκων (επιλογό 2), υπολογύζει
και εμφανύζει τον τόκο που θα προςτεθεύ ςτο λογαριαςμό του. Να λϊβετε υπ’ όψιν ςασ ότι η
εφορύα παρακρατεύ το 10% των τόκων που δικαιούται ο πελϊτησ από την τρϊπεζα.
Να εμφανιςτεύ το όνομα του πελϊτη και το νϋο διαθϋςιμο υπόλοιπο του λογαριαςμού μετϊ
τον τοκιςμό και την παρακρϊτηςη, καθώσ και το ποςό που θα παρακρατηθεύ από την εφορύα.
Μονάδεσ 10
Σημείωςη: Να θεωρήςετε πωσ όλα τα δεδομένα είναι θετικοί αριθμοί. Ο τοκιςμόσ για
τουσ λογαριαςμούσ μιςθοδοςίασ γίνεται κλιμακωτά ενώ για τουσ ταμιευτηρίου
γίνεται αναλογικά.
ΣΕΛΟ 4Η ΕΛΙΔΑ
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ΑΡΧΗ 5Η ΕΛΙΔΑ
ΟΔΗΓΙΕ (ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟΤ)
1. το τετρϊδιο να γρϊψετε μόνο τα προκαταρκτικϊ (ημερομηνύα, τϊξη, κατεύθυνςη,
εξεταζόμενο μϊθημα). Να μην αντιγρϊψετε τα θϋματα ςτο τετρϊδιο.
2. Να γρϊψετε το ονοματεπώνυμό ςασ ςτο πϊνω μϋροσ των φωτοαντιγρϊφων αμϋςωσ μόλισ
ςασ παραδοθούν. Δεν επιτρϋπεται να γρϊψετε καμύα ϊλλη ςημεύωςη. Κατϊ την αποχώρηςό
ςασ να παραδώςετε μαζύ με το τετρϊδιο και τα φωτοαντύγραφα.
3. Να απαντόςετε ςτο τετρϊδιο ςασ ςε όλα τα θϋματα.
4. Να γρϊψετε τισ απαντόςεισ ςασ μόνο με μπλε ό μόνο με μαύρο ςτυλό.
5. Κϊθε απϊντηςη επιςτημονικϊ τεκμηριωμϋνη εύναι αποδεκτό.
6. Διϊρκεια εξϋταςησ: Σρεισ (3) ώρεσ μετϊ τη διανομό των φωτοαντιγρϊφων.
7. Φρόνοσ δυνατόσ αποχώρηςησ: Μύα (1) ώρα μετϊ την διανομό των φωτοαντιγρϊφων.
ΣΕΛΟ ΜΗΝΤΜΑΣΟ
ΣΕΛΟ 5Η ΕΛΙΔΑ

ΕΤΦΟΜΑΣΕ ΕΠΙΣΤΦΙΑ !
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