
Νοέμβριος 2017

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ´ ΤΑΞΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Θέμα Α

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις  1-5 και δίπλα τη λέξη

Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη.

1. Κάθε εντολή εκχώρησης αποθηκεύει σε μια μεταβλητή έναν αριθμό.

2. Η ολίσθηση προς τα δεξιά ενός αριθμού εκφρασμένου στο δυαδικό σύστημα, ισοδυναμεί με διπλασια-

σμό του.

3. Οι τεχνητές γλώσσες χαρακτηρίζονται από στασιμότητα.

4. Δομημένος προγραμματισμός είναι το είδος προγραμματισμού που χρησιμοποιεί την εντολή GOTO.

5. Οι συγκριτικοί τελεστές προηγούνται των λογικών.

Μονάδες 10

Α2. Τι ονομάζουμε συντακτικό και τι σημασιολογία σε μια γλώσσα προγραμματισμού;

Μονάδες 10

Α3. Να δώσετε την σύνταξη και τη σημασιολογία μιας μορφής δομής επιλογής.

Μονάδες 10

Α4. Με βάση και τον ορισμό του αλγορίθμου να εξηγήσετε τι εννοούμε όταν λέμε ότι ένας αλγόριθμος πρέπει

να έχει περατότητα.

Μονάδες 10

Θέμα Β

Β1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος:

ΓΙΑ Μ ΑΠΟ Α ΜΕΧΡΙ Β ΜΕ_ΒΗΜΑ 6

ΕΝΤΟΛΕΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της στήλης Ι που δίνει τη σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές Α και Β

και δίπλα τον αριθμό της στήλης ΙΙ για το πλήθος των εκτελέσεων στο εσωτερικό του βρόχου. Από τη

στήλη ΙΙ θα περισσέψει μια επιλογή.

ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ

α Β > Α + 4 1 Το πολύ δυο φορές.

β Α > Β + 3 2 Ακριβώς δυο φορές.

γ Α + 7 > Β 3 Το πολύ τρεις φορές.

δ Β – Α = 10 4 Καμία φορά.

5 Τουλάχιστον μία φορά.

Μονάδες 10

Σελίδα   1   από   4
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Β2. Να συμπληρώσετε το παρακάτω πρόγραμμα ώστε να διαβάζει ακέραιους αριθμούς επαναληπτικά μέχρι

να δοθεί αρνητικός ή μηδέν. Το πρόγραμμα πρέπει να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό των περιττών

αριθμών που δόθηκαν καθώς και το μέσο όρο των άρτιων αριθμών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_B2

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ:

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:

ΑΡΧΗ

SA <- 0

ΠΑ <- ..........

ΠΠ <- ..........

ΔΙΑΒΑΣΕ Χ

ΟΣΟ ....................... ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΑΝ ....... MOD ....... = ....... TOTE

SA <- .......... + ..........

ΠΑ <- .......... + ..........

ΑΛΛΙΩΣ

ΠΠ <- .......... + ..........

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

...................................

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΝ ΠΑ <> 0 ΤΟΤΕ

ΜΟ <- ....... / .......

ΓΡΑΨΕ ΜΟ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΑΝ ΠΠ <> 0 ΤΟΤΕ

ΠΟΣ <- ....... / (........ + ........) * 100

ΓΡΑΨΕ ΠΟΣ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μονάδες 10

Θέμα Γ

Δημόσιος οργανισμός διαθέτει ένα συγκεκριμένο ποσό για την επιδότηση επενδυτικών έργων. Η επιδότηση

γίνεται κατόπιν αξιολόγησης και αφορά δυο συγκεκριμένες κατηγορίες έργων με βάση τον προϋπολογισμό τους.

Οι κατηγορίες και τα αντίστοιχα ποσά επιδότησης επί του προϋπολογισμού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Κατηγορία έργου Προϋπολογισμός έργου σε ευρώ Ποσοστό επιδότησης

Μικρή 200.000 – 299.999 60%

Μεγάλη 300.000 – 399.999 70%

Σελίδα   2   από   4
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Η εκταμίευση των επιδοτήσεων των αξιολογηθέντων έργων γίνεται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους.

Μετά  από κάθε εκταμίευση μειώνεται  το  ποσό που διαθέτει  ο  οργανισμός.  Να αναπτύξετε  πρόγραμμα σε

ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Γ1. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων των σταθερών και των μεταβλητών του προγράμματος.

Μονάδα 1

Γ2. Να διαβάζει το ποσό που διαθέτει ο οργανισμός για το πρόγραμμα επενδύσεων συνολικά, ελέγχοντας ότι

το ποσό είναι μεγαλύτερο από 5.000.000 ευρώ.

Μονάδα 1

Γ3. Να διαβάζει το όνομα κάθε έργου. Η σειρά ανάγνωσης είναι η σειρά υποβολής των έργων. Η επαναλη-

πτική διαδικασία να τερματίζεται, όταν αντί για όνομα έργου δοθεί η λέξη «ΤΕΛΟΣ», ή όταν το διαθέσιμο

ποσό έχει μειωθεί τόσο, ώστε να μην είναι δυνατή η επιδότηση ούτε ενός έργου μικρής κατηγορίας. Για

κάθε έργο, αφού διαβάσει το όνομά του, να διαβάζει και τον προϋπολογισμό του (δεν απαιτείται έλεγχος

εγκυρότητας του προϋπολογισμού).

Μονάδες 6

Γ4. Για κάθε έργο να ελέγχει αν το διαθέσιμο ποσό καλύπτει την επιδότηση, και μόνον τότε να γίνεται η εκτα-

μίευση του ποσού. Στη συνέχεια,  να εμφανίζει  το όνομα του έργου και  το ποσό της επιδότησης που

δόθηκε.

Μονάδες 6

Γ5. Να εμφανίζει το πλήθος των έργων που επιδοτήθηκαν από κάθε κατηγορία καθώς και τη συνολική επιδό-

τηση που δόθηκε σε κάθε κατηγορία.

Μονάδες 4

Γ6. Μετά το τέλος της επαναληπτικής διαδικασίας να εμφανίζει το ποσό που δεν έχει διατεθεί, μόνο αν είναι

μεγαλύτερο του μηδενός.

Μονάδες 2

Θέμα Δ

Ένα πρατήριο υγρών καυσίμων διαθέτει έναν τύπο καυσίμου που αποθηκεύεται σε δεξαμενή χωρητικότητας

10.000 λίτρων. Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Δ1. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων των σταθερών και των μεταβλητών του προγράμματος.

Μονάδα 1

Δ2. Να διαβάζει την ποσότητα (σε λίτρα) του καυσίμου που υπάρχει αρχικά στη δεξαμενή μέχρι να δοθεί

έγκυρη τιμή.

Μονάδα 1

Για κάθε όχημα που προσέρχεται στο πρατήριο:

Δ3. Να διαβάζει τον τύπο του οχήματος ('Β' για βυτιοφόρο όχημα που προμηθεύει το πρατήριο με καύσιμο και

'Ε' για επιβατικό όχημα που προμηθεύεται καύσιμο από το πρατήριο).

Μονάδες 2

Δ4. Αν το όχημα είναι βυτιοφόρο τότε να γεμίζει τη δεξαμενή μέχρι την πλήρωσή της. (Μονάδες 3) Αν το

όχημα είναι επιβατικό τότε να διαβάζει την ποσότητα καυσίμου την οποία θέλει να προμηθευτεί (Μονάδες

2) και, αν υπάρχει επάρκεια καυσίμου στη δεξαμενή, τότε το επιβατικό όχημα να εφοδιάζεται με τη

Σελίδα   3   από   4
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 ζητούμενη ποσότητα καυσίμου, διαφορετικά το όχημα να μην εξυπηρετείται (Μονάδες 3).

Μονάδες 8

Δ5. Η  επαναληπτική  διαδικασία  να  τερματίζεται,  όταν  αδειάσει  η  δεξαμενή  του  πρατηρίου  ή  όταν  δεν

εξυπηρετηθούν τρία διαδοχικά επιβατικά οχήματα.

Μονάδες 4

Δ6. Στο τέλος το πρόγραμμα να εμφανίζει:

α. Τη μέση ποσότητα καυσίμου ανά επιβατικό όχημα που εξυπηρετήθηκε.

β. Τη συνολική ποσότητα καυσίμου με την οποία τα βυτιοφόρα ανεφοδίασαν τη δεξαμενή.

Μονάδες 4

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας για το τύπο του οχήματος.

Θεωρήστε ότι στο πρατήριο προσέρχεται ένα τουλάχιστον επιβατικό όχημα για το οποίο η ποσότητα καυσίμου

στη δεξαμενή επαρκεί.

Σελίδα   4   από   4


