ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
_____ΓΤΜΝΑΙΟ ________

Απνιπηήξηεο Δμεηάζεηο Μαΐνπ - Ινπλίνπ 20___,
ζην κάζεκα "Πιεξνθνξηθή", Γ’ Γπκλαζίνπ
Ηκεξνκελία __/__/20__
Θέμα 1
i) Τη είλαη αιγόξηζκνο (νξηζκόο);
ii) Γξάςηε 2 ηδηόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο αιγόξηζκνο;
Θέμα 2
Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ιέμεηο από απηέο πνπ αθνινπζνύλ :
Μεηαγλωηηιζηήρ, ςνηακηικό, Διεπμηνέαρ, Γλώζζα ππογπαμμαηιζμού, Ππόγπαμμα, Ενηολή,
Αλθάβηηο, Logo, Διάγπαμμα ποήρ, Pascal, θςζική γλώζζα, Java, Λεξιλόγιο
Κάζε ______(1)_____ απνηειείηαη από κία ζεηξά_____(2)_____ πνπ δίλνληαη ζηνλ ππνινγηζηή κε
ζθνπό λα εθηειέζεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ή λα ππνινγίζεη θάπνην επηζπκεηό απνηέιεζκα.
______(3)______ : ζα ειέγμεη όιν ην πξόγξακκα γηα ζπληαθηηθά ιάζε θαη κεηά ζα ην κεηαηξέςεη όιν
ζε θαηάιιειε ζεηξά από 0 θαη 1, ώζηε λα κπνξεί λα εθηειεζηεί από ηνλ ππνινγηζηή.
_______(4)_____ : ειέγρεη κία νδεγία θάζε θνξά, ηελ εθηειεί θαη κεηά ειέγρεη ηελ επόκελε νδεγία.
________(5)______ είλαη νη ηερλεηέο γιώζζεο πνπ θαηαιαβαίλνπλ νη ππνινγηζηέο θαη δύν από απηέο
είλαη ______(6)______ θαη ______(7)______.
Θέμα 3
i) Τη ζα εκθαλίζνπλ ζηελ νζόλε νη παξαθάησ εληνιέο ;
Στκ μπ 50 δε 120 μπ 50 δε 120 μπ 50 δε 120
ii) Ξαλαγξάςηε ηηο εληνιέο κε ηε βνήζεηα επαλάιεςεο.
Θέμα 4
Θέιακε λα γξάςνπκε πξόγξακκα γηα ηελ εκθάληζε ηεηξαγώλνπ κε πιεπξά κήθνπο 100 ζηελ νζόλε.
Γξάςακε ηα 2 πξνγξάκκαηα (α) θαη (β) πνπ αθνινπζνύλ θαη έρνπλ θάπνηα ιάζε.
ΣΤΚ
ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ 4 [ ΜΠ 90 ΓΔ 100]
(α)
i)
ii)

ΣΤΚ
ΔΠΑΝΔΛΑΒΔ 4 ΜΠ 100 ΓΔ 90
(β)

Να μαλαγξάςεηε ην πξόγξακκα δηνξζσκέλν έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ιάζε.
Τη είδνπο ιάζε (ζςνηακηικά ή λογικά) ππάξρνπλ ζην πξόγξακκα (α) θαη ηη ζην (β) ;
Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.

Θέμα 5
Αληηζηνηρίζηε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Α κε εληνιέο ηεο ζηήιεο Β
(θάπνηεο εληνιέο ηεο ζηήιεο Β δελ αληηζηνηρνύλ ζε πξόηαζε ηεο ζηήιεο Α)
Α
a. Δληνιή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ζέινπκε λα δώζνπκε ηηκή ζε
κία κεηαβιεηή.
b. Αλ ζέινπκε λα εθηειεζηεί πάλσ από κηα θνξά έλα ζύλνιν
εληνιώλ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηή ηελ εληνιή.
c. Δληνιή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ζέινπκε λα εκθαλίζνπκε έλα
κήλπκα ζηελ γξακκή εληνιώλ.
d. Δληνιή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ζέινπκε λα εκθαλίζνπκε έλα
κήλπκα ζε λέν παξάζπξν.
e. Δληνιή πνπ καδί κε ηελ εληνιή ζηθ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
δεκηνπξγήζνπκε δηαθεθνκκέλε γξακκή.
f. Δληνιή γηα ηε δεκηνπξγία κηαο δηαδηθαζίαο.
g. Δληνιή γηα δηαγξαθή γξαθηθώλ ζηελ νζόλε

1.
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9.
10.
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12.

Β
θάλε
δείμε
απάληεζε
εξώηεζε
Σβγ
αξ
επαλάιαβε
αλαθνίλσζε
γηα
Σηα
Σηθ
κπ

Θέμα 6
Σπκπιεξώζηε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί αθνύ ηνλ αληηγξάςεηε ζηελ θόιια ζαο. Κάζε εληνιή
επεξεάδεη θαη απηέο πνπ αθνινπζνύλ. Σηε ζηήιε Σιμή ηος α ζα γξάςεηε ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο α,
ζηε Σιμή ηος β ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο β θαη ζηε ζηήιε Οθόνη ζα γξάςεηε όηη εκθαλίδεηαη ζηελ
νζόλε (αλ εκθαλίδεηαη θάηη κε ηελ αληίζηνηρε εληνιή). Αλ κία κεηαβιεηή δελ έρεη πάξεη ηηκή βάιηε ?
ζην αληίζηνηρν θνπηάθη.
Ενηολέρ

Σιμή ηος α

Σιμή ηος β

Οθόνη

ΚΑΝΔ “α 10
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :α
ΓΔΙΞΔ “α
ΚΑΝΔ “β 10
ΓΔΙΞΔ :β * :α
ΚΑΝΔ “α :α - 1
ΓΔΙΞΔ (θξ [ην κήθνο είλαη] :α)
Θέμα 7
Τη ζα εκθαλίζεη ζηελ νζόλε ε παξαθάησ δηαδηθαζία αλ ηελ θαιέζσ κε : askisi 100 50
Για askisi :α :β
Κανε "ε :α * :β
Γειξε (φπ [Το εμβαδόν είναι] :ε )
Σβγ Στκ
Δπαναλαβε 2 [μπ :α δε 90 μπ :β δε 90]
Τελορ
Θέμα 8
Γξάςηε δηαδηθαζία κε ην όλνκα οκηάγωνο πνπ λα ζρεκαηίδεη έλα θαλνληθό
νθηάγσλν πιεπξάο 50 όπσο θαίλεηαη δεμηά θάλνληαο ρξήζε εληνιώλ επαλάιεςεο.
(Τπόδειξη : ε γσλία πνπ ζηξίβεη θάζε θνξά ε ρειώλα γηα λα ζρεκαηίζεη έλα
θαλνληθό λ-γσλν είλαη

360
ν ).

Θέμα 9
Γεκηνπξγείζηε κηα δηαδηθαζία κε όλνκα ΚΑΛΑ όπνπ ε ρειώλα ζα ζρεδηάδεη x
ζθαινπάηηα. Τν x ζα παίξλεη ηηκή όηαλ ζα θαινύκε ηελ δηαδηθαζία. π.ρ. ΚΑΛΑ 3
ζα ζρεδηάδεη ην δηπιαλό ζρήκα κε 3 ζθαινπάηηα. Όιεο νη γξακκέο έρνπλ κήθνο 40.

Τα θέμαηα είναι ιζοδύναμα. Επιλέξηε 6 από ηα 9.
Καλή επιηυχία !!!
Η Γηεπζύληξηα

Ο Καζεγεηήο

