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11Σύστημα Βαθμολόγησης .........................................................................................................................................

Ασκήσεις και Λύσεις ................................................................................................................................................

Άσκηση  1

ΣΗΜΑ «Code Trainee»

ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΜΕ ΔΙΑΓΡΆΜΜΑΤΑ ΡΟΉΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΚΏΔΙΚΑ

Ο πληθυσμός μιας χώρας είναι 20 εκατομμύρια και υπάρχει ετήσια αύξηση 3%. Σχεδιάστε ένα διάγραμμα 

ροής και ένα ψευδοκώδικα που θα υπολογίζει και θα παρουσιάζει τον πληθυσμό της χώρας μετά από 20 

χρόνια.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

END

Counter <= 20
FALSE TRUE

BEGIN

Population ← 20000000

Counter ← 1

Population ← Population + Population * 0,03Output Population

Counter ← Counter + 1

Λύση:

Διάγραμμα ροής
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 Counter ←�1

Next Counter

OUTPUT Population

For (Counter <= 20) Do

BEGIN

 Counter ←  Counter + 1

 Population ←  20 000 000

Ψευδοκώδικας

END

 Population  ←� Population + Population *0.03

Σχεδιάστε ένα διάγραμμα ροής και γράψτε το ψευδοκώδικα που θα δέχεται θετικούς ακέραιους αριθμούς και στη 

συνέχεια θα υπολογίζει και θα παρουσιάζει το άθροισμα και τον μέσο όρο τους. Το πρόγραμμα θα πρέπει να 

τερματίζεται όταν ο χρήστης εισάγει αρνητικό αριθμό. Ο κώδικας θα πρέπει να ελέγχει αν τα δεδομένα που έχουν 

δοθεί δεν είναι έγκυρα και σ' αυτή την περίπτωση να δίνει ως έξοδο το μήνυμα "Δεν έχουν δοθεί δεδομένα" όταν 

τερματίζεται το πρόγραμμα.

 Ψευδοκώδικας

Άσκηση 2

 ELSE

  Sum �←� Sum + Number

 INPUT Number

  OUTPUT “No Data have been given”

  OUTPUT Sum, Average

 Counter  ←� 0

  Counter  ←� Counter + 1

  INPUT Number

 END WHILE

END

BEGIN

  Average ← Sum / Count

 Sum  ←  0

 WHILE (Number > 0) DO 

 IF (Counter <> 0) THEN

 END IF

END

Number > 0

Counter <> 0

Output

“No Data 

have been given”

FALSE

FALSE TRUE

TRUE

BEGIN

Sum ← 0

Sum ← Sum + Number

Counter ← 0

Counter ← Counter + 1Average ← Sum / Count

Read Number

Read NumberOutput Sum, Average

Διάγραμμα ροής:
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Άσκηση 1

=2+8

Απάντηση: 10

=10

cout<<trunc(-5.5+ pow(2,3))+ abs(round(-sqrt(68)))<<endl;

ΣΗΜΑ «CodePadawan» 

3=trunc(-5.5+2 )+abs(round(-8.24)

=trunc(-5.5+8)+abs(-8)

Υπολογίστε την έξοδο της ακόλουθης εντολής C ++:

=trunc(2.5)+8

Ένας δάσκαλος θέλει να κάνει ένα πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει το όνομα και το επώνυμο ενός μαθητή, 

καθώς και τρεις βαθμούς.

Λύση:

ος
Ÿ 1  βαθμός είναι η βαθμολογία της Εργασίας, που αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού βαθμού

ος
Ÿ 2  βαθμός είναι η βαθμολογία του Κουίζ, που αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής βαθμολογίας

Άσκηση 2

ος
Ÿ 3  βαθμός είναι η βαθμολογία της Εξέτασης, που αντιστοιχεί στο 60% της συνολικής βαθμολογίας

Γράψτε ένα πρόγραμμα C ++ που θα εξάγει το όνομα και την τελική βαθμολογία του μαθητή.

1  #include <iostream>

3   using namespace std;

5   mainint ()

Λύση:

2

4

7    firstname lastnamestring , ;

8   Project Quiz  Examint , , ;

9    FinalGradefloat ;

10      cout endl<< << ;"Please enter student's first name" 

11   firstname;cin>>

12      cout endl<< << ;"Please enter student's last name" 

14      cout endl<< << ;"Please enter the Project grade" 

17   Quizcin>> ;

6  {

13   lastnamecin>> ;

20

18     cout endl << << ;"Please enter the Exam grade" 

21   FinalGrade Project Quiz Exam= * + * + * ;0.10 0.30 0.60

22

24  lastnamecout endl<< << << ;"Student Lastname: "

25   FinalGradecout endl<< << << ;"Final Grade: "

26

27    return 0;

28  }

15   Projectcin>> ;

23   firstnamecout endl<< << << ;"Student Name: "

19   Examcin>> ;

16      cout endl<< << ;"Please enter the Quiz grade" 



6 7

Άσκηση 1

=2+8

Απάντηση: 10

=10

cout<<trunc(-5.5+ pow(2,3))+ abs(round(-sqrt(68)))<<endl;

ΣΗΜΑ «CodePadawan» 

3=trunc(-5.5+2 )+abs(round(-8.24)

=trunc(-5.5+8)+abs(-8)

Υπολογίστε την έξοδο της ακόλουθης εντολής C ++:

=trunc(2.5)+8

Ένας δάσκαλος θέλει να κάνει ένα πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει το όνομα και το επώνυμο ενός μαθητή, 

καθώς και τρεις βαθμούς.

Λύση:

ος
Ÿ 1  βαθμός είναι η βαθμολογία της Εργασίας, που αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού βαθμού

ος
Ÿ 2  βαθμός είναι η βαθμολογία του Κουίζ, που αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής βαθμολογίας

Άσκηση 2

ος
Ÿ 3  βαθμός είναι η βαθμολογία της Εξέτασης, που αντιστοιχεί στο 60% της συνολικής βαθμολογίας

Γράψτε ένα πρόγραμμα C ++ που θα εξάγει το όνομα και την τελική βαθμολογία του μαθητή.

1  #include <iostream>

3   using namespace std;

5   mainint ()

Λύση:

2

4

7    firstname lastnamestring , ;

8   Project Quiz  Examint , , ;

9    FinalGradefloat ;

10      cout endl<< << ;"Please enter student's first name" 

11   firstname;cin>>

12      cout endl<< << ;"Please enter student's last name" 

14      cout endl<< << ;"Please enter the Project grade" 

17   Quizcin>> ;

6  {

13   lastnamecin>> ;

20

18     cout endl << << ;"Please enter the Exam grade" 

21   FinalGrade Project Quiz Exam= * + * + * ;0.10 0.30 0.60

22

24  lastnamecout endl<< << << ;"Student Lastname: "

25   FinalGradecout endl<< << << ;"Final Grade: "

26

27    return 0;

28  }

15   Projectcin>> ;

23   firstnamecout endl<< << << ;"Student Name: "

19   Examcin>> ;

16      cout endl<< << ;"Please enter the Quiz grade" 
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17    s_namecin>> ;

16    icout endl<< << + << << ;"Enter student " " name"1

ΣΗΜΑ «Code Knight»

8    gradesArrayint [ ];5

14

1  #include <iostream>

Ÿ το άθροισμα και τον μέσο όρο των βαθμών των μαθητών 

Άσκηση 1: Υποθετικές προτάσεις, Βρόχοι και Πίνακες:

6

7  {

Γράψτε ένα πρόγραμμα στο οποίο ο χρήστης εισάγει τα ονόματα και τους βαθμούς 5 μαθητών σε δύο 

μονοδιάστατους πίνακες. Το πρόγραμμα θα πρέπει να βγάζει ως έξοδο:

9    nameArraystring [ ];5

12    totalint = ;0

18    icout endl<< << + << << ;"Enter student " " grade"1

4

11    s_gradeint = ;0

2

15     i i ifor int( = ; < ; ++){0 5

Ÿ Αν ο μέσος όρος είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το 50%, τότε η έξοδος θα είναι "Πολύ καλά!" διαφορετικά 

"Απαιτείται επανεξέταση!".

Ÿ τα ονόματα και τους βαθμούς των μαθητών

3   using namespace std;

Λύση:

5   mainint ()

10    s_namestring ;

13    averagefloat = ;0

19    s_gradecin>> ;

20    gradesArray i s_grade[ ]= ;

25     i i ifor int( = ; < ; ++){0 5

24   }

23

28   }

30   average total= / ;5

 22   total total s_grade= + ;

31   totalcout endl<< << << ;"The total grade is: "

32   averagecout endl<< << << ;"The average grade is: "

27    gradesArray icout endl<< << [ ]<< ;"Grade: "

26    nameArray icout endl<< << [ ]<< ;"Student name:"

33    averageif ( >= ){50

35   }

29

37    cout endl<< << ;"Revision is needed!"

38   }

39

36    else {

21    nameArray i s_name[ ]= ;

40  }

34    cout endl<< << ;"All Is good!"

Άσκηση 2: Αρχεία

Γράψτε έναν κώδικα που διαβάζει ως είσοδο δύο αριθμούς που βρίσκονται σε ένα αρχείο txt, που ονομάζεται 

"input.txt" και γράφει το άθροισμα τους σε ένα αρχείο txt που ονομάζεται "output.txt".
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 9  fin  a  b>> >> ;

 11  fout  c  << << ;endl

 14   return 0;

 7   foutofstream ( );"output.txt"

 1  #include<fstream>

 2   using namespace std;

 8   a  b  cint , , ;

 5   finifstream ( );"input.txt"

 6

Λύση:

 3   mainint (){

 4

 

 10  c  a  b= + ;

 12  fin close. ();

 13  fout close. ();

 15    }

Ολοκληρώστε όλα τα παραπάνω.

ΣΗΜΑ «Code Master»

Για να κερδίσει ο μαθητής το σήμα, πρέπει να πάρει 16 βαθμούς από τους 23 διαθέσιμους σε αυτή την άσκηση. 

Κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις αντιπροσωπεύει έναν βαθμό. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση.

-   Αρχικοποιημένες μεταβλητές Συνόλου και Μετρητή (ή παρόμοιες ονομασίες)

-   Αρχικοποίηση των μεταβλητών του πληθυσμού και του μετρητή (ή παρόμοιας ονομασίας)

-   Επανάληψη του βρόχου 20 φορές

-   Υπολογισμός της αύξησης του πληθυσμού

-   Επαύξηση του Μετρητή σε κάθε βρόχο

-   Εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος

Άσκηση 2

Διάγραμμα Ροής:

-   Σωστά σχήματα

ΣΗΜΑ «Code Trainee»

-   Επανάληψη του βρόχου 20 φορές

Ψευδοκώδικας:

-   Σωστή αρχή και τέλος

-   Αρχικοποιημένες μεταβλητές του πληθυσμού και του μετρητή

-   Σωστά σχήματα για την Αρχή-Τέλος (Begin-End), την είσοδο/έξοδο και τη διαδικασία

-   Σωστά σχήματα για την επανάληψη (Loop) και την απόφαση (IF)

Άσκηση  1

-   Υπολογισμός της αύξησης του πληθυσμού

-   Επαύξηση του Μετρητή σε κάθε βρόχο

-   Εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος

Διάγραμμα ροής:

-   Ανάγνωση εισόδου στη μεταβλητή Αριθμός (ή παρόμοια ονομασία)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
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Άσκηση  1

-   Υπολογισμός της αύξησης του πληθυσμού

-   Επαύξηση του Μετρητή σε κάθε βρόχο
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Διάγραμμα ροής:

-   Ανάγνωση εισόδου στη μεταβλητή Αριθμός (ή παρόμοια ονομασία)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
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-   Επανάληψη με βρόχο που επαναλαμβάνεται για είσοδο μεγαλύτερη από μηδέν

-   Ανάγνωση του νέου αριθμού στον βρόχο

-   IF πρόταση που ελέγχει αν έχουν εισαχθεί θετικοί ακέραιοι αριθμοί (μετρητής <> 0)

-   Υπολογισμός του Μέσου Όρου

-   Έξοδος: Σύνολο και Μέσος Όρος 

-   Έξοδος: μήνυμα "Δεν έχουν δοθεί δεδομένα" 

-   Επαύξηση του  Μετρητή με τον βρόχο 

-   Σωστή αρχή και τέλος

-   Ανάγνωση εισόδου στη μεταβλητή Αριθμός (ή παρόμοια ονομασία)

-   Υπολογισμός του Συνόλου (SUM)

-   Επαύξηση του Μετρητή με τον βρόχο 

-    Υπολογισμός του Μέσου Όρου 

-   Έξοδος: μήνυμα "Δεν έχουν δοθεί δεδομένα" 

-   Έξοδος:  Άθροισμα και Μέσος Όρος 

-   Επανάληψη με βρόχο που επαναλαμβάνεται για είσοδο μεγαλύτερη από μηδέν

  Ο μαθητής θα πρέπει να πάρει το 70% των βαθμών για να κερδίσει το σήμα «Code Trainee».

Ψευδοκώδικας:

-   Αρχικοποιημένες μεταβλητές Σύνολο και Μετρητής (ή παρόμοιες ονομασίες)

-   Ανάγνωση νέου αριθμού στον βρόχο

-   IF πρόταση που ελέγχει αν έχουν εισαχθεί θετικοί ακέραιοι αριθμοί (μετρητής <> 0)

-   Υπολογισμός του Συνόλου (SUM)

-   Απάντηση: 10

ΣΗΜΑ «Code Padawan»

Άσκηση 1

Η σωστή απάντηση λαμβάνει 2 πόντους

Αυτό αντιστοιχεί σε 8 βαθμούς από την Άσκηση 1 και 16 βαθμούς από την Άσκηση 2.!

!

Άσκηση 2

-   Σωστή βιβλιοθήκη <iostream>

Συνολικά 8 βαθμούς από τους 12 διαθέσιμους από την Άσκηση 1 και 2.

ΣΗΜΑ «Code Knight»

Για να κερδίσει ο μαθητής το σήμα, πρέπει να πάρει 7 από τους 10 διαθέσιμους βαθμούς σε αυτή την άσκηση. 

Κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις αντιπροσωπεύει έναν βαθμό. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση.

-   Σωστές μεταβλητές συμβολοσειράς όνομα και επώνυμο (ή παρόμοιας ονομασίας)

-   Σωστό int main

-   Σωστό τέλος γραμμής (ερωτηματικό) σε όλες τις γραμμές του κώδικα

-   Σωστό Include namespace std

-   Σωστό int main

-   Σωστός υπολογισμός Τελικού Βαθμού

-   Σωστά μηνύματα εξόδου στον χρήστη

-   Έξοδος: όνομα και επώνυμο μαθητή και τελικός βαθμός

-   Σωστή είσοδος στις μεταβλητές 

-   Σωστές μεταβλητές για το ακέραιο ή κυμαινόμενο έργο, κουίζ, εξέταση, τελικό βαθμό

Ο μαθητής πρέπει να πάρει το 70% των βαθμών για να κερδίσει το σήμα «Code Padawan».

Άσκηση 1

Για να κερδίσει ο μαθητής το σήμα, πρέπει να πάρει 13 από τους 18 διαθέσιμους βαθμούς σε αυτή την 

άσκηση. Κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις αντιπροσωπεύει έναν βαθμό. Δεν υπάρχει αρνητική 

βαθμολόγηση.

-   Σωστή βιβλιοθήκη <iostream>

-   Σωστό Include namespace std

-   Σωστό τέλος γραμμής (ερωτηματικό) σε όλες τις γραμμές του κώδικα
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-   Υπολογισμός του Μέσου Όρου

-   Έξοδος: Σύνολο και Μέσος Όρος 

-   Έξοδος: μήνυμα "Δεν έχουν δοθεί δεδομένα" 
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-   Σωστή αρχή και τέλος
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-   Υπολογισμός του Συνόλου (SUM)

-   Επαύξηση του Μετρητή με τον βρόχο 

-    Υπολογισμός του Μέσου Όρου 

-   Έξοδος: μήνυμα "Δεν έχουν δοθεί δεδομένα" 

-   Έξοδος:  Άθροισμα και Μέσος Όρος 

-   Επανάληψη με βρόχο που επαναλαμβάνεται για είσοδο μεγαλύτερη από μηδέν

  Ο μαθητής θα πρέπει να πάρει το 70% των βαθμών για να κερδίσει το σήμα «Code Trainee».

Ψευδοκώδικας:

-   Αρχικοποιημένες μεταβλητές Σύνολο και Μετρητής (ή παρόμοιες ονομασίες)

-   Ανάγνωση νέου αριθμού στον βρόχο

-   IF πρόταση που ελέγχει αν έχουν εισαχθεί θετικοί ακέραιοι αριθμοί (μετρητής <> 0)

-   Υπολογισμός του Συνόλου (SUM)

-   Απάντηση: 10
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Αυτό αντιστοιχεί σε 8 βαθμούς από την Άσκηση 1 και 16 βαθμούς από την Άσκηση 2.!

!

Άσκηση 2

-   Σωστή βιβλιοθήκη <iostream>

Συνολικά 8 βαθμούς από τους 12 διαθέσιμους από την Άσκηση 1 και 2.

ΣΗΜΑ «Code Knight»

Για να κερδίσει ο μαθητής το σήμα, πρέπει να πάρει 7 από τους 10 διαθέσιμους βαθμούς σε αυτή την άσκηση. 

Κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις αντιπροσωπεύει έναν βαθμό. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση.

-   Σωστές μεταβλητές συμβολοσειράς όνομα και επώνυμο (ή παρόμοιας ονομασίας)

-   Σωστό int main

-   Σωστό τέλος γραμμής (ερωτηματικό) σε όλες τις γραμμές του κώδικα

-   Σωστό Include namespace std

-   Σωστό int main

-   Σωστός υπολογισμός Τελικού Βαθμού

-   Σωστά μηνύματα εξόδου στον χρήστη

-   Έξοδος: όνομα και επώνυμο μαθητή και τελικός βαθμός

-   Σωστή είσοδος στις μεταβλητές 

-   Σωστές μεταβλητές για το ακέραιο ή κυμαινόμενο έργο, κουίζ, εξέταση, τελικό βαθμό

Ο μαθητής πρέπει να πάρει το 70% των βαθμών για να κερδίσει το σήμα «Code Padawan».

Άσκηση 1

Για να κερδίσει ο μαθητής το σήμα, πρέπει να πάρει 13 από τους 18 διαθέσιμους βαθμούς σε αυτή την 

άσκηση. Κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις αντιπροσωπεύει έναν βαθμό. Δεν υπάρχει αρνητική 

βαθμολόγηση.

-   Σωστή βιβλιοθήκη <iostream>

-   Σωστό Include namespace std

-   Σωστό τέλος γραμμής (ερωτηματικό) σε όλες τις γραμμές του κώδικα
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-   Αθροίσμα τους δύο αριθμούς

-   Κλείσιμο τα αρχεία

Ο μαθητής πρέπει να πάρει το 70% των βαθμών για να κερδίσει το σήμα «Code Knight»

Αυτό αντιστοιχεί σε 13 βαθμούς από την Άσκηση 1 και 7 βαθμούς από την Άσκηση 

-   Εγγραφή του αποτελέσματος στο αρχείο

-   Σωστό ορισμό του πίνακα με ακέραιο ή κυμαινόμενο αριθμό

-   Σωστό όνομα του πίνακα ως συμβολοσειρά

-   Σωστός βρόχος

-   Έξοδος μήνυμα στον χρήστη

-   Εισαγωγή των βαθμών στον πίνακα 

-   Εισαγωγή των ονομάτων στον πίνακα 

-   Σωστός υπολογισμό του συνόλου

-   Σωστός υπολογισμός του μέσου όρου

-    Έξοδος: σύνολο 

-   Σωστός ορισμός του συνόλου και του μέσου όρου ως ακέραιου ή κυμαινόμενου

-   Έξοδος: πίνακας ονομάτων και πίνακας βαθμών σε βρόχο

Άσκηση 2

Για να λάβει ο μαθητής το σήμα, πρέπει να πάρει 7 από τους 10 διαθέσιμους βαθμούς σε αυτή την άσκηση. 

Κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις αντιπροσωπεύει έναν βαθμό. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση.

-   Σωστό Include namespace std

-   Σωστό int main

-   Σωστή εντολή IF με else

-   Σωστό αρχείο εξόδου

-   Λάβετε αριθμούς a και b από το αρχείο

-   Σωστό αρχείο εισόδου

-   Έξοδος: μήνυμα "Πολύ καλά!" και "Απαιτείται επανεξέταση!".

-    Σωστή βιβλιοθήκη <fstream>

-    Έξοδος: μέσος όρος 

-   Σωστό τέλος γραμμής (ερωτηματικό)

!

-   Να κερδίσει το Σήμα Code Trainee

-   Να κερδίσει το Σήμα Code Padawan

-   Να κερδίσει το Σήμα Code Knight

ΣΗΜΑ «Code Master» 

Για να έχει ένας μαθητής τα προσόντα να λάβει το Σήμα Code Master πρέπει πρώτα να ολοκληρώσει με 

επιτυχία τις ακόλουθες εργασίες:
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-   Εισαγωγή των ονομάτων στον πίνακα 

-   Σωστός υπολογισμό του συνόλου

-   Σωστός υπολογισμός του μέσου όρου

-    Έξοδος: σύνολο 

-   Σωστός ορισμός του συνόλου και του μέσου όρου ως ακέραιου ή κυμαινόμενου

-   Έξοδος: πίνακας ονομάτων και πίνακας βαθμών σε βρόχο

Άσκηση 2

Για να λάβει ο μαθητής το σήμα, πρέπει να πάρει 7 από τους 10 διαθέσιμους βαθμούς σε αυτή την άσκηση. 

Κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις αντιπροσωπεύει έναν βαθμό. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση.

-   Σωστό Include namespace std

-   Σωστό int main

-   Σωστή εντολή IF με else

-   Σωστό αρχείο εξόδου

-   Λάβετε αριθμούς a και b από το αρχείο

-   Σωστό αρχείο εισόδου

-   Έξοδος: μήνυμα "Πολύ καλά!" και "Απαιτείται επανεξέταση!".

-    Σωστή βιβλιοθήκη <fstream>

-    Έξοδος: μέσος όρος 

-   Σωστό τέλος γραμμής (ερωτηματικό)

!

-   Να κερδίσει το Σήμα Code Trainee

-   Να κερδίσει το Σήμα Code Padawan

-   Να κερδίσει το Σήμα Code Knight

ΣΗΜΑ «Code Master» 

Για να έχει ένας μαθητής τα προσόντα να λάβει το Σήμα Code Master πρέπει πρώτα να ολοκληρώσει με 

επιτυχία τις ακόλουθες εργασίες:


	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17

