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ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΜΑΗΟΤ – ΗΟΤΝΗΟΤ 2010
ΣΡΗΣΖ 15 ΗΟΤΝΗΟΤ 2010
ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
ΣΑΞΖ: Γ
ΘΔΜΑ 1ο
Α. Τη είλαη αιγόξηζκνο; Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηηο ηδηόηεηεο πνπ πξέπεη λα πιεξνί θάζε
ζσζηά δηαηππσκέλνο αιγόξηζκνο.
Β. Τη είλαη πξόβιεκα; Εμεγείζηε ζπλνπηηθά ηνπο όξνπο: Δεδνκέλα πξνβιήκαηνο, Ζεηνύκελν,
Λύζε πξνβιήκαηνο.

ΘΔΜΑ 2ο
Α. Τη είλαη: Η) Πξόγξακκα ΗΗ) Πξνγξακκαηηζκόο ΗΗΗ) Πνηα είλαη ε δνπιεία ελόο Πξνγξακκαηηζηή;
Β. Τη είλαη γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ; Τη είλαη Γιώζζα Μεραλήο;

ΘΔΜΑ 3ο
Α. Τη θάλνπλ νη εληνιέο;
I. Κάλε “ς 2
Δείμε :ς

II. Κάλε “a “Μέληνο
Δείμε :a

III. Κάλε “α “Πιεξνθνξηθή
Δείμε (θξ [Γξάθνπκε ζήκεξα:] :α)

Β. Σηα παξαπάλσ ηκήκαηα αιγνξίζκνπ ρξεζηκνπνηνύκε κπξνζηά από ηηο κεηαβιεηέο άιινηε ην
ζύκβνιν “ θαη άιινηε ην ζύκβνιν : . Εμεγείζηε ηελ ζεκαζία ηεο ρξήζεο απηώλ ησλ ζπκβόισλ
ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν.
Γ. Τη είλαη κεηαβιεηή ζηνλ πξνγξακκαηηζκό;

ΘΔΜΑ 4ο
Α. Σεκεηώζηε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ γηα ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο:
1. Ο ππνινγηζηήο κπνξεί λα εθηειέζεη ζύλζεηεο αξηζκεηηθέο πξάμεηο.
2. To MicroWorlds Pro είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ.
3. Η εληνιή Δείμε είλαη εληνιή εηζόδνπ.
4. Γηα ηελ πξάμε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ρξεζηκνπνηνύκε ην ζύκβνιν * από ην αξηζκεηηθό
πιεθηξνιόγην ηνπ ππνινγηζηή.
5. Με ηελ εληνιή εμόδνπ αλαθνίλσζε[κήλπκα] εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα ζε παξάζπξν ζηελ
νζόλε.
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Β. Με ηελ ρξήζε ηεο εληνιήο Δείμε γξάςηε νινθιεξσκέλεο εληνιέο ώζηε λα εκθαληζηνύλ ζηελ
νζόλε ηνπ ππνινγηζηή:
1. Τν απνηέιεζκα ηεο πξάμεο: 9 + 7.

4. Η ιέμε: Γπκλάζην

2. Η θξάζε: Τν θαινθαίξη ζα πεξάζνπκε ηέιεηα.

5. Η πξάμε: 67/9

3. Τν απνηέιεζκα ηεο 4εο δύλακεο ηνπ 2 (24 ).

6. Η ιέμε: ΔΕΘΞΕ

ΘΔΜΑ 5ο
Α. Να εκθαλίζεηε ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή 1000 θνξέο: Η) Τν όλνκα ηνπ αγαπεκέλνπ ζαο
ηξαγνπδηζηή ΗΗ) Τε θξάζε : ‘Τνπ ρξόλνπ ζα είκαη ζην Λύθεην’
Β. Κάληε ηηο ζσζηέο ζπλδέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηεο αξηζηεξήο ζηήιεο κε ηε δεμηά ζηήιε.
1. Επαλάιαβε 5[κπ 100 δε 72]

I.

2. Επαλάιαβε 12 [κπ 100 δε 30]

II.

Δεκηνπξγία εμαγώλνπ
Δεκηνπξγία θύθινπ

3. Επαλάιαβε 180[κπ 1 δε 1]

III.

Δεκηνπξγία πεληαγώλνπ

4. Επαλάιαβε 360[κπ 2 δε 1]

IV.

Δεκηνπξγία εκηθπθιίνπ

5. Επαλάιαβε 6[κπ 100 δε 60]

V.

Δεκηνπξγία δσδεθαγώλνπ

ΘΔΜΑ 6ο
Α. Η βαζηθή πεληάδα κηαο νκάδαο κπάζθεη έρεη παίρηεο κε ηηο εμήο ειηθίεο: 22, 27, 21, 29, 34.
Μπνξείηε λα εκθαλίζεηε ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή κε θαηάιιειε εληνιή: Ζ ομάδα έχει μέζο
όρο ηλικίας : ……. Μέζος όρος……. έηη!
Όπνπ κέζνο όξνο ν κέζνο όξνο ηελ ειηθίαο ησλ 5 παηρηώλ παξαπάλσ.
Β. Ο Θεόδσξνο Κνινθνηξώλεο γελλήζεθε ην 1770 θαη πέζαλε ην 1843. Μπνξείηε λα εκθαλίζεηε
ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή κε θαηάιιειε εληνιή:

Ο Θεόδωρος Κολοκοηρώνης πέθανε ζε

ηλικία: ……. εηών.
Όπνπ νη ηειείεο (..) λα βάιεηε από ηα δεδνκέλα πνπ ζαο δίλνληαη, ηελ ειηθία ηνπ Κνινθνηξώλε.

ΘΔΜΑ 7ο
Α. Σεκεηώζηε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ γηα ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο:
1. Η εληνιή Δείμε κπνξεί ηζνδύλακα, ζην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ MicroWorlds Pro,
λα γξάθεη θαη deikse (δειαδή κε ιαηηληθά).
2. Μπνξνύκε ζε κηα εηθνληθή νκηιία κε ηνλ ππνινγηζηή λα θάλνπκε εξσηήζεηο κε ηελ
εληνιή Εξώηεζε[κήλπκα] .
3. Η εληνιή Δείμε Τεζη ζα εκθαλίζεη ηε ιέμε Τεζη ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή.
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4. Με ηε δνκή επαλάιεςεο ν ππνινγηζηήο κπνξεί λα εθηειεί επαλαιακβαλόκελεο
ελέξγεηεο.
5. Η νκαδνπνίεζε θάπνησλ εληνιώλ ώζηε λα εθηεινύληαη κε ηε ζεηξά θαιείηαη Δηαδηθαζία.
Β. Εμεγείζηε ηη θάλεη ε ρειώλα
I. κπ 150

όηαλ εθηεινύληαη ηα παξαθάησ:

II. δε 180

III. ζηθ

IV. ζηα

ΘΔΜΑ 8ο
Α. Δεκηνπξγείζηε κηα δηαδηθαζία κε όλνκα ηεηξάγσλν πνπ λα δεκηνπξγεί έλα ηεηξάγσλν
πιεπξάο 200 εηθνλνζηνηρείσλ.
Β. Χξεζηκνπνηώληαο ηελ δηαδηθαζία πνπ θηηάμαηε παξαπάλσ δεκηνπξγήζηε ην ζρήκα όπσο
θαίλεηαη δίπια:

ΘΔΜΑ 9ο
Α. Δεκηνπξγείζηε κηα δηαδηθαζία κε όλνκα ηξίγσλν πνπ λα δεκηνπξγεί έλα ηξίγσλν πιεπξάο 70
εηθνλνζηνηρείσλ.
Β. Τξνπνπνηήζηε ηελ δηαδηθαζία ηξίγσλν ώζηε λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγνύκε ζε
θάζε θιήζε ηεο δηαδηθαζίαο ζην θέληξν εληνιώλ, ηξίγσλα δηαθνξεηηθώλ πιεπξώλ. Τελ
ηξνπνπνηεκέλε απηή δηαδηθαζία νλνκάζηε ηελ Νέν_ηξίγσλν.
Παραηήρηζη: Να απανηηθούν 6 από ηα 9 θέμαηα

ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ!
Ο Γ/νηής

Ζ Διζηγήηρια
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