
Μάθημα: Πληροφορική Ημερομηνία : 26-2-2002
Καθηγητές: Κωσταλίας Κώστας-Πιλατέρης Γιάννης Διάρκεια 40 Λεπτά
Τμήμα : Γ….
Ονοματεπώνυμο:……………………………………………..

Διαγώνισμα Β’ Τριμήνου
Καλή Επιτυχία

1ο Θέμα  (2 μον.)
Γράψτε δύο τρόπους αναπαράστασης ενός αλγορίθμου.

……………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

2ο Θέμα  (1,5 μον.)
Ζωγραφίστε τα σχήματα τα οποία χρησιμοποιούμε σε ένα αλγόριθμο για να παραστήσουμε

Α) Ερώτηση (έλεγχος συνθήκης)

Β) Εκτέλεσης μίας ή περισσότερων 

πράξεων

Γ) Είσοδος – Έξοδος στοιχείων

3ο Θέμα  (2 μον.)
Αναφέρετε τα τέσσερα κυριότερα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένας αλγόριθμος.

Α)……………………………………………………………………………………………………….………

Β)…………………………………………………………………………………………………………………

Γ)…………………………………………………………………………………………………………………

Δ)…………………………………………………………………………………………………………………

4ο Θέμα  (2 μον.)
Εξηγείστε  γατί στο μάθημα της πληροφορικής μαθαίνουμε για τους αλγορίθμους.

………………………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….



5ο Θέμα  (3,5 μον.)
Χρησιμοποιείστε διάγραμμα ροής για να περιγράψετε τον παρακάτω αλγόριθμο.

Αρχή

Διάβασε βαθμό

Εάν βαθμός < 10 τότε

      Εμφάνισε  «Απορρίπτεται»

Τέλος Εάν

Τέλος

6ο Θέμα  (3,5 μον.)
Περιγράψτε σύντομα και με απλά λόγια τι γίνεται σε κάθε βήμα του παρακάτω αλγορίθμου

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Αρχή

Διάβασε Α,Β,Γ

Τ=(Α+Β+Γ)/3

ΝΑΙ       Εάν Τ<15        ΟΧΙ

Μαθητής Μαθητής
Καλός Π. Καλός

Τέλος



7ο Θέμα  (3,5 μον.)
Με βάση τον παρακάτω αλγόριθμο υπολογίστε βήμα βήμα πια θα είναι η τελική της μεταβλητής Σ εάν 
δώσουμε στην μεταβλητή Ι την τιμή 8.

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

8ο Θέμα  (2 μον.)
Χαρακτηρίστε τις εξής προτάσεις Σωστές ή Λαθεμένες:

Σ Λ

Η συμβολική γλώσσα(assembly) δεν είναι η ίδια για όλους τους Η/Υ. 
Το 01100100010011001 είναι τμήμα προγράμματος συμβολικής 
γλώσσας(assembly). 

Με τη γλώσσα μηχανής ο προγραμματισμός των Η/Υ γίνεται πάρα πολύ εύκολα. 

H Basic και Cobol είναι γλώσσες υψηλού επιπέδου. 

Αρχή

Σ = 10

Διάβασε Ι

   Σ = Σ + 1
   Ι = Ι - 4

  ΟΧΙ           Ι < 1   

          ΝΑΙ

Τέλος



Μάθημα: Πληροφορική Ημερομηνία : 27-2-2002
Καθηγητές: Κωσταλίας Κώστας-Πιλατέρης Γιάννης Διάρκεια 40 Λεπτά
Τμήμα : Γ….
Ονοματεπώνυμο:……………………………………………..

Διαγώνισμα Β’ Τριμήνου
Καλή Επιτυχία

1ο Θέμα  (2 μον.)
Γράψτε δύο γλώσσες προγραμματισμού που να ανήκουν σε δύο διαφορετικά επίπεδα.

……………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

2ο Θέμα  (1,5 μον.)
Ζωγραφίστε τα σχήματα τα οποία χρησιμοποιούμε σε ένα αλγόριθμο για να παραστήσουμε 

Α) Εκτέλεσης μίας ή περισσότερων 

πράξεων

Β) Είσοδος – Έξοδος στοιχείων

Γ) Ερώτηση (έλεγχος συνθήκης)

3ο Θέμα  (2 μον.)
Αναφέρετε τέσσερα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένας αλγόριθμος.

Α)……………………………………………………………………………………………………….………

Β)…………………………………………………………………………………………………………………

Γ)…………………………………………………………………………………………………………………

Δ)…………………………………………………………………………………………………………………

4ο Θέμα  (2 μον.)
Εξηγείστε  γιατί στο μάθημα της πληροφορικής μαθαίνουμε για τους αλγορίθμους.

………………………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….



5ο Θέμα  (3,5 μον.)
Χρησιμοποιείστε διάγραμμα ροής για να περιγράψετε τον παρακάτω αλγόριθμο.

Αρχή

Διάβασε Α

Εάν Α > 0 τότε

      Εμφάνισε  «Θετικός»

Τέλος Εάν

Τέλος

6ο Θέμα  (3,5 μον.)
Περιγράψτε σύντομα και με απλά λόγια τι γίνεται σε κάθε βήμα του παρακάτω αλγορίθμου

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Αρχή

Διάβασε Α,Β

Τ = Β - Α

ΟΧΙ         Εάν Τ >= 0        ΝΑΙ

Δεν φτάνουν Ρέστα 
  τα λεφτά Τ €

Τέλος



7ο Θέμα  (3,5 μον.)
Με βάση τον παρακάτω αλγόριθμο υπολογίστε βήμα βήμα πια θα είναι η τελική της μεταβλητής Σ εάν 
δώσουμε στην μεταβλητή Ι την τιμή 1.

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

8ο Θέμα  (2 μον.)
Χαρακτηρίστε τις εξής προτάσεις Σωστές ή Λαθεμένες:

Σ Λ

Το 01100100010011001 είναι τμήμα προγράμματος γλώσσας μηχανής. 

Με τη γλώσσα μηχανής ο προγραμματισμός των Η/Υ γίνεται πάρα πολύ εύκολα. 

H Basic και Cobol είναι γλώσσες υψηλού επιπέδου. 

Η γλώσσα μηχανής είναι η ίδια για όλους τους Η/Υ. 

Αρχή

Σ = 0

Διάβασε Ι

   Σ = Σ + 5
  Ι = Ι + 2

               Ι < 4 ΝΑΙ

          ΟΧΙ

Τέλος



Μάθημα: Πληροφορική 
Ημερομηνία : 26-2-2002



Καθηγητές: Κωσταλίας Κώστας-Πιλατέρης Γιάννης 
Διάρκεια 40 Λεπτά


Τμήμα : Γ….


Ονοματεπώνυμο:……………………………………………..


Διαγώνισμα Β’ Τριμήνου


Καλή Επιτυχία


1ο Θέμα  (2 μον.)


Γράψτε δύο τρόπους αναπαράστασης ενός αλγορίθμου.

……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….


2ο Θέμα  (1,5 μον.)


Ζωγραφίστε τα σχήματα τα οποία χρησιμοποιούμε σε ένα αλγόριθμο για να παραστήσουμε 

		Α) Ερώτηση (έλεγχος συνθήκης)

		



		Β) Εκτέλεσης μίας ή περισσότερων πράξεων

		



		Γ) Είσοδος – Έξοδος στοιχείων

		





3ο Θέμα  (2 μον.)

Αναφέρετε τα τέσσερα κυριότερα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένας αλγόριθμος.

Α)……………………………………………………………………………………………………….………


Β)…………………………………………………………………………………………………………………


Γ)…………………………………………………………………………………………………………………


Δ)…………………………………………………………………………………………………………………

4ο Θέμα  (2 μον.)


Εξηγείστε  γατί στο μάθημα της πληροφορικής μαθαίνουμε για τους αλγορίθμους.

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5ο Θέμα  (3,5 μον.)

Χρησιμοποιείστε διάγραμμα ροής για να περιγράψετε τον παρακάτω αλγόριθμο.

		Αρχή



Διάβασε βαθμό



Εάν βαθμός < 10 τότε




      Εμφάνισε  «Απορρίπτεται»



Τέλος Εάν

Τέλος

		





6ο Θέμα  (3,5 μον.)


Περιγράψτε σύντομα και με απλά λόγια τι γίνεται σε κάθε βήμα του παρακάτω αλγορίθμου

		

		……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….





7ο Θέμα  (3,5 μον.)

Με βάση τον παρακάτω αλγόριθμο υπολογίστε βήμα βήμα πια θα είναι η τελική της μεταβλητής Σ εάν δώσουμε στην μεταβλητή Ι την τιμή 8.

		

		……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….





8ο Θέμα  (2 μον.)

Χαρακτηρίστε τις εξής προτάσεις Σωστές ή Λαθεμένες:



 


		


		Σ
 Λ



		Η συμβολική γλώσσα(assembly) δεν είναι η ίδια για όλους τους Η/Υ.

		




		Το 01100100010011001 είναι τμήμα προγράμματος συμβολικής γλώσσας(assembly).

		




		Με τη γλώσσα μηχανής ο προγραμματισμός των Η/Υ γίνεται πάρα πολύ εύκολα.

		




		H Basic και Cobol είναι γλώσσες υψηλού επιπέδου.

		






Μάθημα: Πληροφορική 
Ημερομηνία : 27-2-2002



Καθηγητές: Κωσταλίας Κώστας-Πιλατέρης Γιάννης 
Διάρκεια 40 Λεπτά


Τμήμα : Γ….


Ονοματεπώνυμο:……………………………………………..


Διαγώνισμα Β’ Τριμήνου


Καλή Επιτυχία


1ο Θέμα  (2 μον.)


Γράψτε δύο γλώσσες προγραμματισμού που να ανήκουν σε δύο διαφορετικά επίπεδα.


……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….


2ο Θέμα  (1,5 μον.)


Ζωγραφίστε τα σχήματα τα οποία χρησιμοποιούμε σε ένα αλγόριθμο για να παραστήσουμε 

		Α) Εκτέλεσης μίας ή περισσότερων πράξεων

		



		Β) Είσοδος – Έξοδος στοιχείων

		



		Γ) Ερώτηση (έλεγχος συνθήκης)

		





3ο Θέμα  (2 μον.)

Αναφέρετε τέσσερα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένας αλγόριθμος.


Α)……………………………………………………………………………………………………….………


Β)…………………………………………………………………………………………………………………


Γ)…………………………………………………………………………………………………………………


Δ)…………………………………………………………………………………………………………………

4ο Θέμα  (2 μον.)


Εξηγείστε  γιατί στο μάθημα της πληροφορικής μαθαίνουμε για τους αλγορίθμους.

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


5ο Θέμα  (3,5 μον.)

Χρησιμοποιείστε διάγραμμα ροής για να περιγράψετε τον παρακάτω αλγόριθμο.


		Αρχή



Διάβασε Α


Εάν Α > 0 τότε




      Εμφάνισε  «Θετικός»


Τέλος Εάν

Τέλος

		





6ο Θέμα  (3,5 μον.)


Περιγράψτε σύντομα και με απλά λόγια τι γίνεται σε κάθε βήμα του παρακάτω αλγορίθμου


		

		……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….





7ο Θέμα  (3,5 μον.)

Με βάση τον παρακάτω αλγόριθμο υπολογίστε βήμα βήμα πια θα είναι η τελική της μεταβλητής Σ εάν δώσουμε στην μεταβλητή Ι την τιμή 1.


		

		……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….





8ο Θέμα  (2 μον.)

Χαρακτηρίστε τις εξής προτάσεις Σωστές ή Λαθεμένες:



 


		


		Σ
 Λ



		Το 01100100010011001 είναι τμήμα προγράμματος γλώσσας μηχανής.

		




		Με τη γλώσσα μηχανής ο προγραμματισμός των Η/Υ γίνεται πάρα πολύ εύκολα.

		




		H Basic και Cobol είναι γλώσσες υψηλού επιπέδου.

		




		Η γλώσσα μηχανής είναι η ίδια για όλους τους Η/Υ.

		






Αρχή








Σ = 10








Διάβασε Ι








   Σ = Σ + 1


   Ι = Ι - 4








  ΟΧΙ              Ι < 1   





          ΝΑΙ





Τέλος





Αρχή








Διάβασε Α,Β








Τ = Β - Α








ΟΧΙ         Εάν Τ >= 0         ΝΑΙ








	 Δεν φτάνουν	Ρέστα 


	  τα λεφτά	Τ €











Τέλος





Αρχή





Διάβασε Α,Β,Γ








Τ=(Α+Β+Γ)/3








ΝΑΙ       Εάν Τ<15        ΟΧΙ








	Μαθητής	Μαθητής


	Καλός	Π. Καλός








Τέλος





Αρχή








Σ = 0








Διάβασε Ι








   	 Σ = Σ + 5


  	 Ι = Ι + 2








               	Ι < 4 	ΝΑΙ





          ΟΧΙ





Τέλος








