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ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:..................................................................................................
Α. Τη νλνκάδνπκε αιγόξηζκν;
Β. Γξάςηε δύν ηδηόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο αιγόξηζκνο.

ΘΕΜΑ 2.

Α. Τη νλνκάδνπκε πξόγξακκα;
Β. Σπκπιεξώζηε ηα θελά:
Έλα πξόγξακκα απνηειείηαη από κηα ζεηξά ………………………., πνπ δίλνληαη ζηνλ
………………………….κε ζθνπό λα εθηειέζεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ή λα ππνινγίζεη
θάπνην επηζπκεηό απνηέιεζκα. Τα άηνκα πνπ γξάθνπλ θαη ζπληάζζνπλ έλα πξόγξακκα
νλνκάδνληαη …………………………………….

ΘΕΜΑ 3.

Πνηα ιεηηνπξγία επηηεινύλ ν δηεξκελέαο θαη ν κεηαγισηηηζηήο; Πνηα είλαη ε δηαθνξά ηνπο;

ΘΕΜΑ 4.

Α. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ αγνξώλ πξντόλησλ κέζα από ην Δηαδίθηπν;
Β. Πνηα είλαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ αγνξώλ πξντόλησλ κέζα από ην Δηαδίθηπν;

ΘΕΜΑ 5.

Α. Θεσξήζηε όηη έρεη ηνπνζεηεζεί κηα ρειώλα ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ζαο. Πεξηγξάςηε
ζύληνκα ηη θάλνπλ νη αθόινπζεο εληνιέο:
i. ζβγ
ii. κπ 100
iii. δε 45
iv. ζηθ
Β. Απαληήζηε ζηα 1 θαη 2 επηιέγνληαο ηελ ζσζηή απάληεζε θαη ζην 3 κε κηα ζύληνκε
θξάζε.
1. Πνηα εληνιή ζα εκθαλίζεη ηελ δύλακε 25
α. Δείμε δύλακε 2 5
β. Δείμε δύλακε 5 2
γ. Δείμε 2 δύλακε 5
2. Τη ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε κε ηελ εληνιή Δείμε 3 + 5
α. 3 + 5
β. 8
γ. 3 + 5 = 8
3. Τη ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε κε ηελ εληνιή Δείμε [ 1ν Γπκλάζην]
……………………………………………………………………………………………………………………….

ΘΕΜΑ 6.

Γηα ηα παξαθάησ εξσηήκαηα, λα ζεσξήζεηε όηη ππάξρεη κηα ρειώλα ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο
ζαο, όηη αξρηθά θνηηάεη πξνο ηα πάλσ θαη όηη αθήλεη ην ίρλνο ηεο
Α. Δώζηε ηηο εληνιέο ζε LOGO νη νπνίεο ζα δεκηνπξγήζνπλ έλα νξζνγώλην
παξαιιειόγξακκν ύςνπο 60 θαη βάζεο 100 pixels.
Β. Δώζηε ηηο εληνιέο ζε LOGO νη νπνίεο ζα δεκηνπξγήζνπλ ην αθόινπζν ζρήκα:
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ΘΕΜΑ 7.

Γηα ηα παξαθάησ εξσηήκαηα, λα ζεσξήζεηε όηη ππάξρεη κηα ρειώλα ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο
ζαο , όηη αξρηθά θνηηάεη πξνο ηα πάλσ θαη όηη αθήλεη ην ίρλνο ηεο.
Α. Δώζηε ηηο εληνιέο ζε LOGO νη νπνίεο ζα δεκηνπξγήζνπλ έλα ηεηξάγσλν πιεπξάο 120
pixels ρσξίο ηελ ρξήζε επαλάιεςεο.
Β. Δώζηε ηηο εληνιέο ζε LOGO νη νπνίεο ζα δεκηνπξγήζνπλ έλα ηεηξάγσλν πιεπξάο 120
pixels κε ηελ ρξήζε επαλάιεςεο.

ΘΕΜΑ 8.

Γηα ηα παξαθάησ εξσηήκαηα, λα ζεσξήζεηε όηη ππάξρεη κηα ρειώλα ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο
ζαο, όηη αξρηθά θνηηάεη πξνο ηα πάλσ θαη όηη δελ αθήλεη ην ίρλνο ηεο
Α. Αλ δνζεί ε εληνιή επαλάιαβε 360[κπ 1 δε 1] ζηελ ρειώλα ηόηε απηή ζρεδηάδεη έλαλ
θύθιν θαη επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε
Να δεκηνπξγήζεηε δηαδηθαζία κύκλος ε νπνία:
 ζα θαηεβάδεη ην ζηπιό ηεο ρειώλαο
 ζα ζρεδηάδεη έλαλ θύθιν ρξεζηκνπνηώληαο ηελ παξαπάλσ εληνιή
(2,2 κνλάδεο)
Β. Πνηα εληνιή ζα δώζεηε ζην θέληξν εληνιώλ ώζηε λα ζρεδηαζηεί έλαο θύθινο ζηελ
επηθάλεηα εξγαζίαο;
(1,1 κνλάδεο)

ΘΕΜΑ 9.

Γηα ηα παξαθάησ εξσηήκαηα, λα ζεσξήζεηε όηη ππάξρεη κηα ρειώλα ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο
ζαο, όηη αξρηθά θνηηάεη πξνο ηα πάλσ θαη όηη αθήλεη ην ίρλνο ηεο
Α. Να θηηάμεηε δηαδηθαζία ζκάλα ε νπνία ζα ζρεδηάδεη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο:
ην αθόινπζν ζρήκα κε κήθνο πιεπξάο κηα κεηαβιεηή πνπ ζα θαζνξίδεηαη από κηα
κεηαβιεηή, ηελ κεηαβιεηή κε όλνκα πλεσρά.

Αρτική θέση τελώνας

(2,2 κνλάδεο)
B. Πώο- τρηζιμοποιώνηας ηην διαδικαζία ζκάλα- ζα θηηάμεηε ην παξαπάλσ ζρήκα κε :
i. κήθνο πιεπξάο 100
ii. κήθνο πιεπξάο 200
(1,1 κνλάδεο)

Παράρτημα: εντολές σε LOGO :
κπ ή κπξνζηά, δε ή δεμηά, πη ή πίζσ, αξ ή αξηζηεξά, ζηθ ή ΣηπιόΚάησ, ζηα ή ΣηπιόΆλσ, επαλάιαβε
, ζβε ή ΣβήζεΕληνιέο, ζβγ ή ΣβήζεΓξαθηθά.

ΟΔΗΓΙΕ
Γπάψηε ηο όνομα ζαρ ζηην παπούζα θωηοηςπία.
Απανηήζηε ζε 6 από ηα 9 θέμαηα.
Όλα ηα θέμαηα είναι ιζοδύναμα.
Όλερ οι απανηήζειρ να δοθούν ζηην κόλλα διαγωνιζμού.
Καλή Επιτυχία!!!

Η Διεσθύντρια

Η καθηγήτρια

