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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ
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Μάζεκα : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...............................

Σάμε : .Γ ΄..............................

Δηζεγεηήο: τέφανος – Κων/νος Πουρσαλίδης

ΘΕΜΑΣΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΜΑΪΟΤ – ΙΟΤΝΙΟΤ 2010
ημείωση: Να επηιέμεηε έμη (6) από ηα παξαθάησ ελλέα (9) ζέκαηα.
1ο Θέμα
Α) Ση νλνκάδνπκε Αιγόξηζκν ελόο πξνβιήκαηνο;
Β) Δμεγήζηε ηελ ηδηόηεηα ηεο πεξαηόηεηαο ελόο Αιγνξίζκνπ. Γώζηε έλα
παξάδεηγκα πνπ λα παξαβηάδεηαη ε έλλνηα ηεο πεξαηόηεηαο.
2ο Θέμα
Α) Ση είλαη ε γιώζζα κεραλήο; Δίλαη ίδηα γηα όινπο ηνπο ππνινγηζηέο; Δίλαη
γιώζζα πςεινύ ή ρακεινύ επηπέδνπ θαη γηαηί;
Β) Ση κεηνλεθηήκαηα ζα είρε αλ έπξεπε λα πξνγξακκαηίδνπκε απνθιεηζηηθά ζε
γιώζζα κεραλήο;
3ο Θέμα
Α) Ση είδνπο ιάζε θάλνπλ νη Πξνγξακκαηηζηέο; Πνηά είλαη πην εύθνια ζηελ
αλίρλεπζή ηνπο θαη γηαηί;
Β) ηνλ παξαθάησ πίλαθα λα ζεκεηώζεηε 1 γηα ηα ζπληαθηηθά ιάζε θαη 2 γηα ηα
ινγηθά. εκεηώζηε 0 αλ ζεσξείηε όηη δελ ππάξρεη ιάζνο. Θεσξείζηε όηη νη
κεηαβιεηέο α, β πεξηέρνπλ θάπνηεο πξαγκαηηθέο ηηκέο.
α) Γείμε (θξ [Ο κέζνο όξνο είλαη] α + β / 2)
β) Γείμε [Η ηηκή ηνπ α είλαη] α
γ) Αλαθνίλσζε [Πιεξνθνξηθή, ηη σξαίν κάζεκα!]
δ) α + β
ε) Γείμε α + β
ζη) Δξώηεζε δείμε [α + β]

4ο Θέμα
Α) Ση είλαη ην αιθάβεην, ην ιεμηιόγην θαη ηη ην ζπληαθηηθό κηαο γιώζζαο
Πξνγξακκαηηζκνύ; Γώζηε παξαδείγκαηα γηα ηελ γιώζζα ηνπ Microworlds Pro.
Β) Πνηό είλαη ην αιθάβεην ηεο γιώζζαο κεραλήο ηνπ ππνινγηζηή;
5ο Θέμα
Α) σζηό ή Λάζνο;
1) Ο κεηαγισηηηζηήο βξίζθεη όια ηα ζπληαθηηθά ιάζε.
2) Κάζε Αιγόξηζκνο έρεη ηέινο.
3) Οη γιώζζεο Πξνγξακκαηηζκνύ ζπλήζσο έρνπλ κεγάιν
ιεμηιόγην (πνιιέο εθαηνληάδεο ιέμεηο).
4) Η επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο πξνεγείηαη ηεο θαηαλόεζήο ηνπ.
5) Η γιώζζα κεραλήο έρεη αιθάβεην 2 ζπκβόισλ κόλν.
6) Η γιώζζα κεραλήο είλαη γιώζζα Πξνγξακκαηηζκνύ
6ο Θέμα
Α) Δμεγήζηε ηη θάλνπλ νη εληνιέο εμόδνπ θαη δώζηε έλα παξάδεηγκα.
Β) πλήζσο έλαο Αιγόξηζκνο έρεη θάπνηεο εληνιέο εηζόδνπ (1), θάπνην κέξνο πνπ
επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα (2), θαη ηέινο θάπνηεο εληνιέο εμόδνπ (3) πνπ
εκθαλίδνπλ ηα απνηειέζκαηα. εκεηώζηε 1, 2 ή 3 αληίζηνηρα γηα θάζε κία από ηηο
παξαθάησ εληνιέο.
(a) Γείμε :α
(b) αλαθνίλσζε [δελ βξέζεθε ιύζε!]
(c) θάλε “α 3 * απάληεζε ^ :β
(d) δείμε [Παξαθαιώ εηζάγεηε ηα δεδνκέλα]
(e) εξώηεζε [Γώζε α]
(f) επαλάιαβε 100 [θάλε “α :α + 1]

7ο Θέμα
Ο θαζεγεηήο ζαο έβαιε λα γξάςεηε γηα ηηκσξία 100 θνξέο ηε θξάζε: “Θα
δηαβάδσ πεξηζζόηεξν.” Έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο ην MicroworldsPro. Σί θάλεηε;

8ο Θέμα
Γίλνληαη νη παξαθάησ εληνιέο ζε πεξηβάιινλ Microworlds Pro. Να ζεκεηώζεηε
ζηνλ δηπιαλό πίλαθα ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ α, β, γ πνπ ζα έρνπλ κεηά από ηελ
εθηέιεζε ηεο θάζε εληνιήο. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα κεηαβιεηή δελ έρεη ηηκή
βάιηε παύια (-). Καλέλα θειί ζηνλ πίλαθα λα κελ είλαη θελό (ζα πεξηέρεη είηε
θάπνηα ηηκή είηε παύια).
α
β
γ
Κάλε “α 5
Κάλε “β 4 + 2
Κάλε “γ :α + :β
Κάλε “γ :α
Κάλε “β :γ + :β
Κάλε “α :β - :γ
Κάλε “γ “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Κάλε “α :β
9ο Θέμα
Α) Δμεγήζηε ην παξαθάησ ζύλνιν εληνιώλ.
γηα ηεηξάγσλν :πιεπξά
επαλάιαβε 4 [κπ :πιεπξά δε 90]
ηέινο
Β) Δμεγήζηε ην παξαθάησ ζύλνιν εληνιώλ.
γηα ηεηξάγσλν
εξώηεζε [Γώζε πιεπξά]
επαλάιαβε 4 [κπ απάληεζε δε 90]
ηέινο

Καλή επιτυχία
Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

Ο εηζεγεηήο
……………………………………………….

