
……ο Γυμνάσιο ………………….

Διαγώνισμα Β’ Τριμήνου στην Πληροφορική 

Ενότητα  11.3: Βασικές έννοιες προγραμματισμού 

Τμήμα: _Γ_  Ονομ/πο: __________________________ Ημερ/νία.:   __/__/200

1. Συμπληρώστε τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν:                (3 μον.)

a. Σε ένα πρόγραμμα εμφανίζονται μεγέθη, η τιμή των οποίων, δεν αλλάζει

όσες φορές και αν εκτελεστεί το πρόγραμμα. Τα μεγέθη αυτά 

ονομάζονται _____________.

b. Κάθε πρόγραμμα (στη γλώσσα που περιγράφεται στο βιβλίο σας, αλλά 

και στη γλώσσα που δουλεύετε στο εργαστήριο) αρχίζει με τη λέξη 

_________________________.

c. Τα αποτελέσματα ενός προγράμματος, καθώς και διάφορα μηνύματα, 

εμφανίζονται συνήθως στην οθόνη του υπολογιστή. Αυτό γίνεται με την 

εντολή ____________ 

2. Ποιες από τις παρακάτω λέξεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
ονόματα μεταβλητών και γιατί;                                                                                (6 μον.)

α)   2nd_number   ______________________          δ) ποσοστό% ____________________________

      _________________________________           _______________________________________

β)   βαθμός1__________________________         ε) γδεζ     ________________________________

     __________________________________            ______________________________________

γ) Ταχύτητα __________________________       στ) μέση  τιμή _____________________________

     __________________________________            ______________________________________

4. Να γραφούν σε μορφή αριθμητικών παραστάσεων γλώσσας 
προγραμματισμού οι παρακάτω παραστάσεις:                                  (4 μον.)

a)   (x2+2y-7) :(3x-5) ______________________________________

b)   2 . α3 :  8 . ω2 ________________________________________



5. Σας δίνεται ο πίνακας με τις τιμές των μεταβλητών  Χ και Υ.

Χ 10

Υ 5

Αν οι ακόλουθες εντολές «ΓΡΑΨΕ» εμφανίζονταν στη σειρά σ΄ ένα 

πρόγραμμα, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμά τους;                                (3 μον.)    

               

1. Γράψε  x,y

2. Γράψε  ‘Η διαφορά των x και y είναι:, x-y’

3. Γράψε ‘Η τιμή της μεταβλητής Χ είναι:’ , Χ

Γράψτε την απάντησή σας εδώ:

1. _____________________________________________________

2. _____________________________________________________

3. _____________________________________________________

6. Να συμπληρώσετε το παρακάτω πρόγραμμα έτσι ώστε να ζητάει από το 
χρήστη τη βάση και το ύψος ενός τριγώνου, να  υπολογίζει το εμβαδόν  
του και να το εμφανίζει στην οθόνη με το μήνυμα: 

                  Το εμβαδόν του τριγώνου που έδωσες είναι: …..1            (4 μον.)

_________ Εμβαδόν_Τριγώνου

Μεταβλητές

πραγματικές: __________

Αρχή

Γράψε __________________________________

Διάβασε  β, υ

Εμβαδόν    β*υ/2  

Γράψε ___________________________________

Τέλος_Προγράμματος

                                                
1  Στη θέση των …. πρέπει το πρόγραμμα να εμφανίζει το εμβαδόν που έχει υπολογίσει 
κάθε φορά.



……ο Γυμνάσιο ………………….

Διαγώνισμα Β’ Τριμήνου στην Πληροφορική 


 Ενότητα  11.3: Βασικές έννοιες προγραμματισμού 

Τμήμα: _Γ_  Ονομ/πο: __________________________ Ημερ/νία.:   __/__/200

1. Συμπληρώστε τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν:                  (3 μον.)

a. Σε ένα πρόγραμμα εμφανίζονται μεγέθη, η τιμή των οποίων, δεν αλλάζει όσες φορές και αν εκτελεστεί το πρόγραμμα. Τα μεγέθη αυτά ονομάζονται _____________.


b. Κάθε πρόγραμμα (στη γλώσσα που περιγράφεται στο βιβλίο σας, αλλά και στη γλώσσα που δουλεύετε στο εργαστήριο) αρχίζει με τη λέξη _________________________.


c. Τα αποτελέσματα ενός προγράμματος, καθώς και διάφορα μηνύματα, εμφανίζονται συνήθως στην οθόνη του υπολογιστή. Αυτό γίνεται με την εντολή ____________ 


2. Ποιες από τις παρακάτω λέξεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ονόματα μεταβλητών και γιατί;                                                                                (6 μον.)

α)   2nd_number   ______________________          δ) ποσοστό% ____________________________


      _________________________________           _______________________________________


β)   βαθμός1__________________________         ε) γδεζ     ________________________________


     __________________________________            ______________________________________


γ)  Ταχύτητα __________________________       στ) μέση  τιμή _____________________________


     __________________________________            ______________________________________


4. Να γραφούν σε μορφή αριθμητικών παραστάσεων γλώσσας προγραμματισμού οι παρακάτω παραστάσεις:                                   (4 μον.)

a)   (x2+2y-7) :(3x-5) ______________________________________


b)   2 . α3  :  8 . ω2 ________________________________________


5. Σας δίνεται ο πίνακας με τις τιμές των μεταβλητών  Χ και Υ.

		Χ

		10



		Υ

		5





Αν οι ακόλουθες εντολές «ΓΡΑΨΕ» εμφανίζονταν στη σειρά σ΄ ένα πρόγραμμα, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμά τους;                                (3 μον.)    

1. Γράψε  x,y

2. Γράψε  ‘Η διαφορά  των x  και y είναι:, x-y’

3. Γράψε  ‘Η τιμή της μεταβλητής Χ είναι:’ , Χ


Γράψτε την απάντησή σας εδώ:


1. _____________________________________________________

2. _____________________________________________________


3. _____________________________________________________


6. Να συμπληρώσετε το παρακάτω πρόγραμμα έτσι ώστε να ζητάει από το χρήστη τη βάση και το ύψος ενός τριγώνου, να  υπολογίζει το εμβαδόν  του και να το εμφανίζει στην οθόνη με το μήνυμα: 


                  Το εμβαδόν του τριγώνου που έδωσες είναι: …..
            (4 μον.)

_________  Εμβαδόν_Τριγώνου


Μεταβλητές



πραγματικές: __________

Αρχή



Γράψε __________________________________


Διάβασε  β, υ


Εμβαδόν  (  β*υ/2  


Γράψε ___________________________________

Τέλος_Προγράμματος










�  Στη θέση των …. πρέπει το πρόγραμμα να εμφανίζει το εμβαδόν που έχει υπολογίσει κάθε φορά.





