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 אופיר חן: בודק אחראי

 

 הערה ניקוד סימון

X 51  ערעורים על . שם קובץ או סיומת קובץ שלא בהתאם להנחיות המדויקות
 .*יש לעמוד בדרישות ההגשה במדוייק. שגיאה זו לא יתקבלו

XXX 06 F5 ה שאלה שלמהאו חסר **לא עובד. 

   5 שאלה

A1 2  0 -שונה מכל תשובה... 

A2 2  שהתכנית מחזירה את סכום הספרות של באופן ישיר מי שלא ציין
  .המספר

A3 2  מי שלא ציין שהבעיה היא בכך שהקלט אינוint 

A4 2 5940 –תשובה נכונה . תשובה לא נכונה 

A5 2 כנס ללולאה אינסופיתימי שלא ציין שהתכנית ת 

    2שאלה

B1 2 5-הסכום מאותחל למשתנה מי שלא ציין ש  

B2 2 565-בבסוף היא חלוקה מי שלא ציין שה 

B3 2 או הציע תיקון לא נכון מי שלא הציע תיקון 

   3 שאלה

C1 2 מספקות חסרות דוגמאות הרצה 

C2-i 2  חסר הסבר על הפונקציהi  או הסבר לא נכון לפונקציהi 

C3 2 או שתאור זה לא נכון חסר תאור התרחיש בהעדר הפרמטר השלישי 

 9שאלות 
 1 -ו

  

T5b1 29 מתרסקת 1ת שאלה ריצ 

T5b2 50 פלט לא נכון: 1 ת שאלהריצ 

T5b3 8 (לא בהתאם להנחיות המדויקות)פורמט שגוי , פלט נכון: 1 ת שאלהריצ 

T5b4 56  
 ***קוד בלתי סבירעדות ל .שניות 56 -למעלה מ – 1ריצת שאלה 

T5 6 ****  ( 2 -יותר מ)שמות לא משמעותיים למשתנים או עודף לולאות : 1ריצה 

T41 29 מתרסקת 9 ת  שאלהריצ 

T42 50 פלט לא נכון : 9 ת שאלהריצ 

T43 8 פורמט שגוי , פלט נכון: 9 ת שאלהריצ 

T 56  ממתינות או , פונקציותאלא כתובות ככתוכנית לא רצות  1או /ו 9ריצות
 להנחיותוזאת בניגוד , לקלט מהמשתמש

 

, pyללא סיומת  פייתוןקובץ ה –( אך כן יורדו בעתיד)חריג אחד שעליו לא הורדו נקודות בתרגיל זה * 

לא מוסיף בעצמו סיומת  IDLE -הסיבה לכך שלא הורדו נקודות היא ש(. py.py.)או עם סיומת כפולה 

אך עדיין הוחלט לא , אמנם עניין זה הוזכר בתרגולים. ויש לכלול אותה בשם הקובץ בעת השמירה, זו

 .אנא הקפידו על כך בעתיד. 5להוריד נקודות על כך בתרגיל בית 

עקב ( וכמובן לא רצה)בהצלחה תרגום  ברההתוכנית לא ע F5היו מקרים בהם בלחיצת  –שימו לב ** 

ולכן הורדת הנקודות היא מלאה עבור  ,הגשת קוד כזה איננה מתקבלת. גיאת תחביר כלשהיש

שאתם  יש להקפיד הקפדה יתרה על עניין זה ולבדוק בקפדנות כי הקובץ. השאלות הרלוונטיות



בתרגיל הבית הנוכחי ערעורים על טעות זו יתקבלו אך ורק אם מדובר . מעלים לאתר מכיל קוד חוקי

 .העלאת הנקודות תהיה חלקית. מיותר שנכנס בטעות לקוד tabכמו , וריתבשגיאה מינ

שניות היא בלתי  56 -אך ריצה של למעלה מ, אמנם לא ניתנה הגבלה על זמני ריצה בשאלה זו*** 

פתרון . מעבר למידה סבירהשלא לצורך ומסורבל או ומעידה ככל הנראה על קוד לא יעיל , סבירה

וד לברר היכן חוסר מומלץ מא, למי שאיבד נקודות על טעות זו. נאיבי אמור לרוץ תוך פחות משניה

 .גם אם הקוד נותן תשובה נכונה ,היעילות בקוד

הערות על סגנון כתיבה לא גררו . באופן חלקי וכללי ביותר אמנם, "בעין"גם הקוד שלכם נבדק **** 

בעתיד ייתכן שיורדו נקודות על סגנון כתיבת קוד בלתי ראוי באופן אך . הורדת נקודות בתרגיל בית זה

ושימוש במספר לולאות בלתי , ההערות העיקריות היו מתן שמות לא משמעותיים למשתנים. חמור

שהרי הוא תלוי במטרת , אמנם באופן כללי אין מספר הלולאות מעיד על סגנון לקוי) 1סביר בשאלה 

ליקוי כלשהו בתכנון על מעיד לולאות  2 -יותר משימוש ב 1לה אך בשא. התוכנית ובמורכבותה

 (.הפתרון

 

 .באתר הקורס יםנא לקרוא את נהלי הגשת ערעור


