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ΘΔΜΑΤΑ
Θέκα 1ο
Α. Να ραξαθηεξίζεηε θάζε κία από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε  αλ είλαη ζσζηή ή Λ αλ είλαη
ιαλζαζκέλε.
1.Η εληνιή Όζν ρ  1 Επαλάιαβε είλαη έγθπξε
2.Αλ ε ζπλζήθε ζηε δνκή Αρτή_επαλάιευες κέτρης_όηοσ γίλεη αιεζήο θαηά ην δεύηεξν έιεγρν
ηόηε νη εζσηεξηθέο εληνιέο ζα εθηειεζηνύλ δύν θνξέο
3.ηνπο εκθσιεπκέλνπο βξόρνπο επαλάιεςεο ν εζσηεξηθόο βξόρνο θιείλεη κεηά ηνλ εμσηεξηθό
4.Η επαλάιεςε Γηα K από Φ εώς Υ εθηειείηαη πάληα ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά.
5.Ο βξόρνο γηα i από x κέτρη y κε_βήκα -1 δελ ζα εθηειεζηεί θακία θνξά αλ ε ηηκή x είλαη
κεγαιύηεξε από ηελ ηηκή y
(Μονάδες 5)
Β. ε κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία δελ γλσξίδνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ ην πιήζνο ησλ επαλαιήςεσλ.
Γλσξίδνπκε όκσο όηη ελδέρεηαη λα εθηειεζηεί θακία, κηα ή πεξηζζόηεξεο θνξέο. Πνηα εληνιή ελδείθλπηαη
γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία θαη γηαηί είλαη πξνηηκόηεξε από ηηο άιιεο δύν;
(Μονάδες 9)
Γ. Δίλεηαη ν παξαθάησ αιγόξηζκνο:
Αιγόξηζµνο Eκθάληζε
x2
Αξρή_ επαλάιεςεο
Αλ x< >8 ή x< >17 ηόηε
Εκθάληζε x
Αιιηώο

y x mod 3
Εκθάληζε y
Σέινο _αλ
x  x +3
Μέρξηο_όηνπ x >=20
Σέινο Eµθάληζε
1. Πόζεο θνξέο ζα εθηειεζηεί ε εληνιή Εμφάνισε x θαη πόζεο ε εληνιή Εμφάνισε y
(Μονάδες 4)
2. Να κεηαηξαπεί ν παξαπάλσ αιγόξηζκνο ζε ηζνδύλακν κε ηε ρξήζε ηεο εληνιήο Όζν … επαλάιαβε
(Μονάδες 5)
3. Να κεηαηξαπεί ν παξαπάλσ αιγόξηζκνο ζε ηζνδύλακν κε ηε ρξήζε ηεο εληνιήο Γηα …από …κέρξη
(Μονάδες 5)
Γ. Γηα θαζέλα από ηα παξαθάησ ηκήκαηα αιγνξίζκσλ λα ππνινγίζεηε πόζα αζηεξάθηα (*) ζα
εκθαληζηνύλ
1. Γηα θ από 4 κέρξη 14 κε βήκα 3
Εκθάληζε „ * ‟
Σέινο_επαλάιεςεο
3. Γηα θ από 1 κέρξη 1,2 κε βήκα 0,3
Εκθάληζε „ * ‟
Σέινο_επαλάιεςεο

2.

Γηα θ από 4 κέρξη 12 κε βήκα -2
Εκθάληζε „ * ‟
Σέινο_επαλάιεςεο

4. θ  4
Αξρή_επαλάιεςεο
Γηα ι από 3 κέρξη 5
Εκθάληζε „ * ‟
Σέινο_επαλάιεςεο
θθ-1
Μέρξηο_όηνπ θ <3

(Μονάδες 12)

Θέκα 2ο
Α. Δίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ:
Αιγόξηζκνο Μπζηήξην
Δηάβαζε Ν
X 1
Γηα Y από 1 εώο N επαλέιαβε
X X * Τ
Σέινο_επαλάιεςεο
Σύπσζε X
Σέινο Μπζηήξην
Ση ζα εκθαληζηεί ζηελ έμνδν θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπ; Ση αθξηβώο ππνινγίδεη απηό ην πξόγξακκα; Γηαηί
αξρηθνπνηνύκε ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Υ σο 1; Ση ζα γηλόηαλ αλ δίλακε ηελ ηηκή 0;
(Μονάδες 8)

Β. Να γξαθηεί αιγόξηζκνο ν νπνίνο ζα δηαβάδεη επαλαιεπηηθά βαζκνινγίεο καζεηώλ Λπθείνπ (βαζκνί 0-20)
κε έιεγρν εγθπξόηεηαο (ζσζηό εύξνο αξηζκώλ). Η εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζα γίλεηαη κέρξη λα δηαβαζηεί ην
«ηέιος».
(Μονάδες 4)
1. Πνηό είδνο επαλάιεςεο ελδείθλεηηαη ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη πνηό έρεη πρόβιεκα
ζηελ πινπνίεζε;
2. Να ησπφζεί ν κέζος όρος όισλ ησλ βαζκώλ ησλ καζεηώλ.
(Μονάδες 4)
3. Να ησπφζεί ν αρηζκός ησλ επηηπρόλησλ, αλ ε βάζε είλαη ην 10, θαζώο θαη ην ποζοζηό επηηστίας ηεο
ηάμεο βάζεη ησλ δνζέλησλ βαζκνινγηώλ.
(Μονάδες 4)

Θέκα 3ο
Η αθηνπιντθή εηαηξεία Αξβίινγινπ αλαθνίλσζε ζηνλ ηύπν ηηο ηηκέο ησλ εηζηηήξησλ ηνπ δξνκνινγίνπ
Πεηξαηάο – Ρόδνο – Πεηξαηάο γηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Τύπος Δηζηηερίοσ

Κφδηθός

Κόζηος (Δσρώ)

Καλνληθό

“K”

45

ηξαηησηηθό

“”

26

Ηιηθησκέλνη

“H”

32

Πνιπηέθλσλ

“Π”

26

Παηδηθό

“Πδ”

32

Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο:
Α) Θα δηαβάδεη επαλαιεπηηθά ην όλνκα θάζε ηαμηδηώηε θαη ηνλ ηύπν ηνπ εηζηηεξίνπ ηνπ (θσδηθόο)
ρσξίο έιεγρν εγθπξόηεηαο. Η επαλάιεςε πξέπεη λα νινθιεξώλεηαη όηαλ δνζεί σο όλνκα ε ιέμε
“ηέιος”.
(5 Μολάδες)
Β) Θα εκθαλίδεη άκεζα ην πνζό πνπ πξέπεη λα πιεξώζεη θάζε επηβάηεο.
(5 Μολάδες)
Γ) Θα εκθαλίδεη θαη ηηο ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη ην πιήζος ησλ επηβαηώλ.
(6 Μολάδες)
Γ) Θα εκθαλίδεη κήλπκα ζρεηηθά κε ην αλ νη επηβάηεο κε θαλνληθό εηζηηήξην ήηαλ περηζζόηεροη από
ην ζσλοιηθό πιήζος ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ πνιπηέθλσλ.
(4 Μολάδες)
Θέκα 4ο
Δύν θίινη παίδνπλ ηάβιη. Έλα παηρλίδη κπνξεί λα ιήμεη κνλό (ν ληθεηήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηρληδηνύ
παίξλεη 1 πόλην) ή δηπιό (ν ληθεηήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηρληδηνύ παίξλεη 2 πόληνπο).
Σειηθόο ληθεηήο αλαδεηθλύεηαη απηόο πνπ ζα θηάζεη πξώηνο ζηνπο 7 βαζκνύο θαη ζα έρεη ηνπιάρηζηνλ 2
βαζκνύο δηαθνξά από ηνλ αληίπαιό ηνπ. Π.ρ. ζε πεξίπησζε πνπ ην ζθνξ γίλεη 6-6 ν ληθεηήο
αλαδεηθλύεηαη ζηνπο 8 βαζκνύο. Αλ ην ζθνξ γίλεη 7-7 ηόηε ν ληθεηήο αλαδεηθλύεηαη ζηνπο 9 βαζκνύο
θ.ν.θ.
Να γξαθεί αιγόξηζκνο ν νπνίνο
Α) αξρηθά ζα δηαβάδεη ηα νλόκαηα ησλ δύν παηρηώλ.
(Μολάδες 2)
Β) Έπεηηα επαλαιεπηηθά ζα δηαβάδεη γηα θάζε παηρλίδη ην όλνκα ηνπ παίρηε πνπ θέξδηζε ην ηξέρνλ
παηρλίδη θαζώο θαη ηνπο βαζκνύο κε ηνπο νπνίνπο ην θέξδηζε (1 ή 2). Η επαλάιεςε ζα ζηακαηάεη όηαλ
έρνπκε ληθεηή ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ.
(Μολάδες 12)
Γ) Σέινο ζα εκθαλίδεηαη ην ηειηθό ζθνξ θαη ην όλνκα ηνπ ληθεηή. (Μολάδες 6)
εκείσζε: Γελ ρξεηάδεηαη έιεγρνο εγθπξόηεηαο γηα ηα δεδνκέλα εηζόδνπ.

