
ΘΕΜΑ 1ο
ΑΑ.. ΔΔίίννεεττααιι ηη εεππόόμμεεννηη ππρροογγρρααμμμμααττιισσττιικκήή δδοομμήή ((33 μμοοννάάδδεεςς))

ΑΝ συνθήκη ΤΟΤΕ

ομάδα εντολών 1

ΑΛΛΙΩΣ

ομάδα εντολών 2

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, για κάθε μια από τις επόμενες ερωτήσεις που αφορούν την εντολή ΑΝ
 Ελέγχεται η __________________ και αν ισχύει τότε εκτελείται η _______________________ 

α. ομάδα εντολών 1 / ομάδα εντολών 2 β. συνθήκη / ομάδα εντολών 2

γ. συνθήκη / ομάδα εντολών 1 δ. ομάδα εντολών 2 / ομάδα εντολών 1

 Πότε θα εκτελεστούν και οι δύο ομάδες εντολών;
α. πάντα β. ποτέ    γ. όταν ισχύει η συνθήκη δ. όταν δεν ισχύει η συνθήκη 

 Πότε δεν θα εκτελεστεί καμία από τις ομάδες εντολών 1 και 2;
α. ποτέ β. πάντα    γ. όταν ισχύει η συνθήκη δ. όταν δεν ισχύει η συνθήκη 

ΒΒ.. ΜΜεεττααττρρέέψψττεε σσεε σσυυννθθήήκκηη κκάάθθεε μμιιαα ααππόό ττιιςς εεππόόμμεεννεεςς ππρροοττάάσσεειιςς ((22 μμοοννάάδδεεςς))

α. η ηλικία πρέπει να είναι έως 18 χρονών ____________________________

β. το βάρος να είναι περισσότερο από 60 κιλά ____________________________

γ. ο μισθός πρέπει να είναι από 800€ και πάνω ____________________________

δ. ο βαθμός να μην είναι 9 ____________________________

ε. το εισιτήριο κοστίζει 8€ ____________________________

ΓΓ .. ΓΓρράάψψττεε ττηηνν εεππόόμμεεννηη ππρρόότταασσηη χχρρηησσιιμμοοπποοιιώώννττααςς ττηηνν εεννττοολλήή ΑΑΝΝ ((44 μμοοννάάδδεεςς))

Όταν η ηλικία ενός ανθρώπου είναι κάτω των 18 χρόνων τότε θεωρείται ανήλικος ενώ σε αντίθετη περίπτωση ενήλικος

ΔΔ.. ΠΠόόσσεεςς φφοορρέέςς θθαα εεκκττεελλεεσσττεείί ηη εεππόόμμεεννηη εεππααννάάλληηψψηη;; ((11 μμοοννάάδδαα))

κ 10

Οσο κ > 5 επανάλαβε

         κ  κ – 1

τέλος_επανάληψης

ΕΕ.. ΤΤιι θθαα εεμμφφααννίίσσεειι κκάάθθεε έέννααςς ααππόό ττοουυςς εεππόόμμεεννοουυςς ααλλγγόόρριιθθμμοουυςς;; ((44 μμοοννάάδδεεςς))

    Απάντηση : ___________                              Απάντηση : ___________

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ________________
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : _________________________________________________________

α  10
Αν α > 10 τότε
      χ  α + 2
αλλιώς

χ  α - 2
τέλος_αν

Γράψε χ

χ  2
σ  0
Οσο χ <= 4 επανάλαβε

σ σ + χ
χ  χ + 2

τέλος_επανάληψης

Γράψε σ            

Θα εκτελεστεί ______ φορές



ΘΕΜΑ 2ο (6 μονάδες)

ΟΟ ΣΣύύλλλλοογγοοςς γγοοννέέωωνν κκααιι κκηηδδεεμμόόννωωνν ααπποοφφάάσσιισσεε νναα εειισσππρράάξξεειι ααππόό ττιιςς οοιικκοογγέέννεειιεεςς ττωωνν μμααθθηηττώώνν ττοουυ σσχχοολλεείίοουυ ττηηνν εεττήήσσιιαα
χχρρηημμααττιικκήή εειισσφφοορράά ωωςς εεξξήήςς ::

 από τις οικογένειες που έχουν ένα παιδί στο σχολείο 15 € 

 από τις οικογένειες που έχουν περισσότερα από ένα παιδιά θα γίνεται έκπτωση και θα πληρώνουν10 € για κάθε παιδί

(Για παράδειγμα μια οικογένεια με 3 παιδιά θα πρέπει να πληρώσει 30€)

Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που :

α. θα διαβάζει τον αριθμό των παιδιών μιας οικογένειας

β. θα υπολογίζει το ποσό που πρέπει να πληρώσει η οικογένεια 

γ. θα εμφανίζει το ποσό που πρέπει να πληρωθεί
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ΘΕΜΑ 1ο  
 

Α. Δίνεται η επόμενη προγραμματιστική δομή
(3 μονάδες)


ΑΝ συνθήκη ΤΟΤΕ




ομάδα εντολών 1


ΑΛΛΙΩΣ




ομάδα εντολών 2


ΤΕΛΟΣ_ΑΝ


Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, για κάθε μια από τις επόμενες ερωτήσεις που αφορούν την εντολή ΑΝ 


· Ελέγχεται η __________________ και αν ισχύει τότε εκτελείται η _______________________ 
α. ομάδα εντολών 1 / ομάδα εντολών 2

β. συνθήκη / ομάδα εντολών 2



γ. συνθήκη / ομάδα εντολών 1

δ. ομάδα εντολών 2 / ομάδα εντολών 1


· Πότε θα εκτελεστούν και οι δύο ομάδες εντολών;



α. πάντα
β. ποτέ
   γ. όταν ισχύει η συνθήκη
δ. όταν δεν ισχύει η συνθήκη 


· Πότε δεν θα εκτελεστεί καμία από τις ομάδες εντολών 1 και 2;



α. ποτέ
β. πάντα
   γ. όταν ισχύει η συνθήκη
δ. όταν δεν ισχύει η συνθήκη 


Β. Μετατρέψτε σε συνθήκη κάθε μια από τις επόμενες προτάσεις
(2 μονάδες)


α. η ηλικία πρέπει να είναι έως 18 χρονών

____________________________


β. το βάρος να είναι περισσότερο από 60 κιλά

____________________________


γ. ο μισθός πρέπει να είναι από 800€ και πάνω
____________________________


δ. ο βαθμός να μην είναι 9


____________________________


ε. το εισιτήριο κοστίζει 8€


____________________________

Γ . Γράψτε την επόμενη πρόταση χρησιμοποιώντας την εντολή ΑΝ

(4 μονάδες)


Όταν η ηλικία ενός ανθρώπου είναι κάτω των 18 χρόνων τότε θεωρείται ανήλικος ενώ σε αντίθετη περίπτωση ενήλικος

		



		



		



		



		



		





Δ. Πόσες φορές θα εκτελεστεί η επόμενη επανάληψη;
(1 μονάδα)


κ (10



Οσο κ > 5 επανάλαβε



         κ ( κ – 1



τέλος_επανάληψης

Ε. Τι θα εμφανίσει κάθε ένας από τους επόμενους αλγόριθμους;

(4 μονάδες)

    Απάντηση : ___________
                              Απάντηση : ___________

ΘΕΜΑ 2ο  
(6 μονάδες) 


Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων αποφάσισε να εισπράξει από τις οικογένειες των μαθητών του σχολείου την ετήσια χρηματική εισφορά ως εξής :


 

· από τις οικογένειες που έχουν ένα παιδί στο σχολείο 15 € 


· από τις οικογένειες που έχουν περισσότερα από ένα παιδιά θα γίνεται έκπτωση και θα πληρώνουν10 € για κάθε παιδί 

(Για παράδειγμα μια οικογένεια με 3 παιδιά θα πρέπει να πληρώσει 30€)

Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που :

α. θα διαβάζει τον αριθμό των παιδιών μιας οικογένειας


β. θα υπολογίζει το ποσό που πρέπει να πληρώσει η οικογένεια 

γ. θα εμφανίζει το ποσό που πρέπει να πληρωθεί 
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	α ( 10


	Αν α > 10 τότε


	      χ ( α + 2


	αλλιώς


		χ ( α - 2	


	τέλος_αν


	Γράψε χ








ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ


Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ						           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ________________


Ονοματεπώνυμο : _________________________________________________________








 








	χ ( 2


	σ ( 0


	Οσο χ <= 4 επανάλαβε	


		σ (σ + χ


		χ ( χ + 2


	τέλος_επανάληψης


	


	Γράψε σ      	      











Θα εκτελεστεί ______ φορές








