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Τα ζέκαηα ζηελ Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ, ηεο Οκάδαο
Πξνζαλαηνιηζκνύ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο, θξίλνληαη ζαθή θαη απαηηεηηθά, αιιά ζε γεληθέο
γξακκέο αλακελόκελα θαη αληηκεησπίζηκα από έλαλ θαιά πξνεηνηκαζκέλν ππνςήθην. Ήηαλ
δηαβαζκηζκέλεο θιίκαθαο δπζθνιίαο θαη δηέηξεραλ ζρεδόλ νιόθιεξε ηελ εμεηαζηέα ύιε ηνπ
καζήκαηνο. Αλαθέξνληαλ ζηηο θπξηόηεξεο δηδαζθόκελεο έλλνηεο, ηηο νπνίεο ν εμεηαδόκελνο έπξεπε
λα αληηκεησπίζεη ζπλδπαζηηθά θαη κε θξηηηθή ζθέςε, ρσξίο λα εζηηάδεη ζε ηππνπνηεκέλεο
κεζνδνινγίεο. Οη πξνζεθηηθνί καζεηέο, πνπ δελ είραλ αζρνιεζεί επηθαλεηαθά κε ην κάζεκα θαη
ήηαλ πξνζεθηηθνί ζηηο εμεηάζεηο, αλακέλεηαη λα έρνπλ έσο θαη άξηζηα απνηειέζκαηα.
Σπγθεθξηκέλα:
ΘΔΜΑ Α & Β
Τν πξώην θαη ην δεύηεξν ζέκα ήηαλ αλακελόκελα, απιά θαη ρσξίο δπζθνιίεο.
ΘΔΜΑ Γ
Τν ηξίην ζέκα αθνξνύζε ηνπο πίλαθεο θαη έπξεπε λα δνζεί κεγάιε πξνζνρή ζηελ θαηαλόεζή ηνπ
θαη ζην ζρεδηαζκό ηεο ιύζεο. Τν ζέκα απαηηνύζε ηαπηόρξνλε ελεκέξσζε δύν εγγξαθώλ θαη
ηαμηλόκεζε δηπινύ επηπέδνπ. Οη καζεηέο έπξεπε λα γλσξίδνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη θαιά ηνπο
δηζδηάζηαηνπο πίλαθεο.
ΘΔΜΑ Γ
Τν ηέηαξην ζέκα αθνξνύζε πίλαθεο αιιά κε ρξήζε ππνπξνγξακκάησλ. Απαηηνύζε άξηζηε γλώζε
θαη εθαξκνγή ησλ ππνπξνγξακκάησλ ζε έλα πξόγξακκα. Να ζεκεησζεί, όηη είλαη ε πξώηε θνξά

πνπ ζηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο δεηήζεθε έλα ζέκα πνπ πινπνηνύζε ηνλ ηκεκαηηθό
πξνγξακκαηηζκό κε ηελ θιήζε ηξηώλ ππνπξνγξακκάησλ.
Δίκτσα Υπολογιστών
Σε γεληθέο γξακκέο ηα ζέκαηα ζεσξνύληαη βαηά, πξνζηηά θαη δηαρεηξίζηκα από ηνπο καζεηέο, ρσξίο
ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαη «παγίδεο». Δμεηάδνληαη αληηπξνζσπεπηηθέο έλλνηεο ηνπ καζήκαηνο από
ζρεδόλ νιόθιεξν ην εύξνο ηεο εμεηαζηέαο ύιεο. Έλαο καζεηήο κε νινθιεξσκέλε κειέηε θαη
θαηαλόεζε ηεο ύιεο ηνπ καζήκαηνο ζα κπνξνύζε λα απαληήζεη ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία ζηα
ζέκαηα θαη λα ιύζεη ηηο αζθήζεηο.
Σπγθεθξηκέλα:
ΘΔΜΑ A
A1. Σρεηηθά εύθνιν ζέκα κε επηινγή πξνηάζεσλ πνπ εληνπίδνληαη ζαθώο ζην βηβιίν θαη απαηηνύλ
θαιή θαηαλόεζε θαη εκπέδσζε ησλ ελλνηώλ πνπ αλαθέξνληαη, από ηνλ καζεηή.
Α2. Δύθνιν θαη αλακελόκελν ζέκα, βαζηζκέλν ζηνλ πίλαθα 3.1.2.β. ηνπ βηβιίνπ. Απαηηεί θαιή
γλώζε ησλ αξηζκεηηθώλ νξίσλ ησλ ηάμεσλ ησλ IP δηεπζύλζεσλ.
ΘΔΜΑ B
Τν δεύηεξν ζέκα ήηαλ εύθνιν θαη ζαθώο δηαηππσκέλν ζην βηβιίν.
ΘΔΜΑ Γ
Αλακελόκελε άζθεζε δηάζπαζεο παθέηνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία γηα ηελ επίιπζή ηεο από ηνπο
καζεηέο, ηόζν από άπνςεο κεζνδνινγίαο όζν θαη ππνινγηζκώλ. Τν ππνεξώηεκα Γ2 ήηαλ εξώηεζε
–άζθεζε ηνπ βηβιίνπ.
ΘΔΜΑ Γ
Αλακελόκελε άζθεζε ππνδηθηύσζεο κέηξηαο δπζθνιίαο, ηεο νπνίαο ν ηξόπνο ιύζεο είλαη
δηεμνδηθά αλαπηπγκέλνο ηόζν ζην βηβιίν όζν θαη ζην ηεηξάδην καζεηή, κέζσ αληίζηνηρσλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη αζθήζεσλ. Ιδηαίηεξε πξνζνρή έπξεπε λα δνζεί ζην ππνεξώηεκα Γ3 θαζώο δελ
δίλεηαη ν αξηζκόο ησλ ππνδηθηύσλ.
Προγραμματισμός Υπολογιστών
Τα ζέκαηα ήηαλ πξνζηηά, ζαθή θαη δηαβαζκηζκέλεο θιίκαθαο δπζθνιίαο, ρσξίο ηδηαίηεξεο
εθπιήμεηο θαη αθνξνύζαλ κεγάιν εύξνο ηεο εμεηαζηέαο ύιεο ηνπ καζήκαηνο. Έλαο καζεηήο κε
νινθιεξσκέλε κειέηε ηόζν ηνπ βηβιίνπ όζν θαη ηνπ ππόινηπνπ ζπλνδεπηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ

πιηθνύ ηνπ καζήκαηνο, ζα κπνξνύζε λα απαληήζεη ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία ζηα ζέκαηα θαη λα
ιύζεη ηηο αζθήζεηο.
Σπγθεθξηκέλα:
ΘΔΜΑ A
Απαηηνύζε θαιή γλώζε ηεο ζεσξίαο όισλ ησλ αληίζηνηρσλ θεθαιαίσλ.
ΘΔΜΑ Β
Τν δεύηεξν ζέκα ήηαλ αλακελόκελεο κε απαηηεηηθέο ζεσξεηηθέο αζθήζεηο.
ΘΔΜΑ Γ
Πξόθεηηαη γηα έλα ηππηθό πξόβιεκα πξνγξακκαηηζκνύ, ζην νπνίν ν καζεηήο θαιείηαη λα
ζπλδπάζεη θαηάιιεια ηηο βαζηθέο δνκέο πξνγξακκαηηζκνύ, ηεο επαλάιεςεο θαη ηεο επηινγήο γηα
λα ην επηιύζεη.
ΘΔΜΑ Γ
Τν ηέηαξην ζέκα ήηαλ έλα πξόβιεκα ηππηθώλ επεμεξγαζηώλ ζε «πίλαθα», πνπ γηα λα επηιπζεί
απαηηεί ηε ρξήζε ηεο δνκήο δεδνκέλσλ ηεο ιίζηαο.
Εστόμαστε σε όλοσς τοσς μαθητές καλά αποτελέσματα.
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