
  11 ශ්රේණිය - ශ්තොරතුරු හො සන්නිශ්ේදන තොක්ෂණය (80) II 

ශ්දවන වොර පරීක්ෂණය - 2020 

පිළිතුරු 

1 පත්රය 

ප්රශ්න 
අංකය 

Question 
No. 

පිළිතුර 
Answer 

ප්රශ්න 
අංකය 

Question 
No. 

පිළිතුර 
Answer 

ප්රශ්න 
අංකය 

Question 
No. 

පිළිතුර 
Answer 

ප්රශ්න 
අංකය 

Question 
No. 

පිළිතුර 
Answer 

1 3 11 4 21 4 31 3 
2 4 12 3 22 1 32 1 
3 1 13 3 23 1 33 2 
4 2 14 1, 2 24 3 34 2 
5 3 15 2 25 3 35 2 
6 2 16 3 26 4 36 1 
7 3 17 3 27 2 37 3 
8 3 18 3 28 3 38 2 
9 3 19 3 29 4 39 1 
10 1 20 1 30 4 40 2 

 

2 පත්රය 

1.   

(i) සංඛ්යාව /Number  පාද / Bases 

333    8, 10, 16 

110    2, 8, 10, 16 

(ii) තීරු කේතය  / Barcode : අයිතමය පිළිබඳ විස්තර, අසල ඇති තීරු කේත කියවනයේ මගින් 

පාරික ෝගිකයාට දැන ගත හැක. Concumer can be known the detais of the item, through nearby 

Barcode reader 

.     කිව්.ආර්කේතය / QR code : ස්මාර්් ජංගම ුරරකනනයකින් පරිකලෝකනය කර ිෂ්ප්ාදකයාක  කව් 

අඩවියට පිවිසී අයිතමය පිළිබඳ විස්තර, පාරික ෝගිකයාට දැන ගත හැක. Concumer can be known the 

detais of the item, by scanning using a smart phone and then by the producers web site. 

(iii) දෘඪොාංග : පරිගණකයක ක ෞතික කකාටස් වන අතර, මෘදුකොාංග : යනු දෘඪාංග කයාදාගිෂමින් පරිගණකය 

තුළින් යම් කිසි කාර්යයේ ඉටු කර ගැනීමට කදනු ලබන උපකදස් සමූහයේ (වැඩසටහන්) කමන්ම සේිරොාංග 

: යනු පඨන මාත ර මතකකයි   ස්නාපිත, පරිගණකකේ මූලික ක රියාමකමක මටමට අදාඋ උපකදස් කව්. 

පරිශීලකයා තිරය මත දකින ප රනම ිතත රක කහෝ වදන් ප රතිදානය කරනු ලබන්කන් ද ස්රරාංග විසිිෂ. 

Hardware} the physical parts of a computer, Software} A set of instructions(the programs) given 

to perform a task on a computer using hardware and Firmware} are instructions that are 

installed in the ROM and become the basic operating system of the computer. The firmware 

also renders the first image or word that the user sees on the screen. 

 



(iv)  (A+B)(BB’) = 0 

(v) සම්පාදකය / Compiler 

(vi)   

1. ක රියාවලි කඋමනාකරණය - Process Management 

2. මතක කඋමනාකරණය - Memory Management 

3. උපාංග කඋමනාකරණය - Device Management 
4. කගානු කඋමනාකරණය - File Management 

5. ආරේ්ණ කඋමනාකරණය - Security Management 

6. පරිගණක ජාල කඋමනාකරණය - Network Management 
7. මිත රශීී  පරිශීලක අතුරුුහුණණතේ ලබා දීම - Provide a friendly user interface 

(vii)  චන්ිකාවේ හරහා සන්ිෂකව්දනකේ දී අපට 50000 km පමණ ඉහළින් පිි ටි චන්ිකාව කවත යාමටමක 

නැවත කපාකඋාවට ඒමටමක ගුවන් විුරලි තරංගය 100,000 km පමණ ුරර යා යුතු ය. එනම් තමකපර 1/15 

x 5 = 1/3 තරම් කාලයේ පමාකවයි.  

When communicating via satellite, we need the radio wave to travel about 100,000 km to 

reach and return to Earth at an altitude of about 50,000 km of the satellite. That is a delay of 

1/15 x 5 = 1/3 of a second. 

(viii) ප රමිතියකට අනුකූල ව සකසේ කරන ලද යුිශ්ක්ත ක රමය , එකිශ්නක  ශ්වනසේ සාංශ්ක්ත 65536 

ක් ිරූපණය කළ හැකි අතර භොෂොවල අක්ෂර ශ්මන්නම විශ් ේෂ සාංශ්ක්ත හො රූපමය දත්ත හො 

 බ්දමය දත්ත ිරූපණයත් සිදු කළ හැකි වීම ිසො ශ්පර ශ්මන්න ශ්දගුණයක බිටු ප්රමොණයක් 

වැය වීම ගැ ලුවක් ශ්නොශ්ේ. 

Unicode, which is compatible with a standard, can represent 65,536 different 

symbols, and it is not a problem to spend twice as many bits as before, as it 

can represent the characters as well as special symbols, graphical data, and 

phonetic data in languages. 

(ix) මොර්ගගතව වොහන බලපත් ලබො ගැනීම - Obtaining Vehicle Licenses Online 

මොර්ගගතව විභොග ප්රතිඵලල දැනගැනීම - Find out the results of the examination 

online 

මොර්ගගතව අයදුම්පත් ශ්යොමු කිරීම - Submitting applications online 

මොර්ගගත ඉශ්ගනුම හො ඉගැන්නවීම - Online learning and teaching 

ශ්බශ්හත් ලබො ගැනීම සඳහො රජශ්ේ ශ්රෝහල් ශ්වත මොර්ගගතව ඇණවුම් කිරීම - Online 

ordering of medicines to government hospitals 

(…. ගැලශ්පන පිළිතුරු) - (…. Suitable Answers) 

 
(x) දුරකථනය (Telephone), ජාංගම දුරකථනය (Cellular phone), ගුවන්න විදුලි දුරකථන 

සම්ශ්ේෂකය (Telephone transmitter) 

 

 

2.     

(i)   

(a)  

 

 

 

Timer Y 

Temp. 

Sensor Z 

Movement

Sensor X 

Q 



(b)  Q=X.Y’.Z’ (c)   

(ii)   

(a)  A - 9 (b)  B - 12 (c)  C - 7 (d) 14 

 

3. (i) BookID,   S_ID 

(ii) (a) කපාමක වගුව / Book table 

(b)  

(iii)  (a) කපාමක වගුව, බැහැර දීශ්ම් වගුව, ශි්ය වගුව / Book table, Lending table, Student table 

(b)  

 

 

 

4.    

(iii)   1. (a) – B  2. (b) – E  3. (c) - D    4. (d) -  C  5. (e) -  A 

(iv) E, A, B, C, D    

(v) 1. A - විසඳුම කේතකරණය කිරීම  (Coding of the solution) 

2. C - පද්ධති නඩමකතු කිරීම (Maintenance of the system) 

3. B  - පද්ධතිය පිි ටුමටම (Deployment of the system) 

(vi) දියඇලි ආකෘතිය  (Waterfall Model),  

පුනර්කරණ වෘද්ි ආකෘතිය (Iterative Incremental Model) 

5.   

(iii) 1 - Marks 2 – Marks ≥ 75        3 - Display A 4 - Else  

 

 

(iv)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yes 

 Start 

 End 

 Input Number of Students as x (x=1) 
 

Input Student name and Height 

write name on list 
 

x<40 ? 

Height >170cm ? 

Display Name list 

Yes 

No 

x=x+1 
 

x y z q 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 1 0 0 

0 1 1 0 

1 0 0 1 

1 0 1 0 

1 1 0 0 

1 1 1 0 

 

BookID BookTitle Borrowed 
B0007 Hammy The Hamster False 

 

කපාමක වගුව/ Book table 

BookID BookTitle Borrowed 
B0005 SUNNY MEADOWS WOODLAND SCHOOL True 

 

බැහැර දීශ්ම් වගුව/ Lending table 
Date BookID S_ID 
15/06/2020 B0005 S0006 

 

S_ID Student_Name 

S0006 Dinithi 

 

ශි්ය වගුව/ Student table 

6.  
(i)  =SUM(B4:G4) 

(ii)   =SUM(B6:G6) 

(iii)   =AVERAGE(B4:G4) 

(iv)   =MAX(B5:G5) 

(v)   =MIN(B6:G6) 

(vi)   =COUNT(B4:G6) 

 



 

7.     
(i) පන්නතිඵ කොමරශ්ේ දී අධ්යොපනය ලැමම, ඕනෑ ම තැනක දී ඕනෑ ම ශ්ේලොවක දී අධ්යොපනය ලැමම, 

ඉගැන්නවීම සඳහො ගුරුවරයො  ආධ්ොරකයක් වීම, සැම  ම උසසේ අධ්යොපනය  ළ ො වීශ්ම් හැකියොව  

(විස්තරාමකමක පැහැදිළිකිරීමේ සඳහා ලකුණු ලබා කදන්න.)  

Education in the classroom, Education anywhere or anytime, Assisting the teacher in teaching, 

Access to higher education for all (give marks for detailed explanation.) 

(ii) කගාවිතැනට කතාරතුරු හා සන්ිෂකව්දන තාේ්ණය  Information and Communication Technology for 
Agriculture 
නමටන තාේ්ණකයන් යුතු ස්වයංක රීය යන්ත ර ූතත ර Automated machine tools with modern technology 
කාලගුණ මිණුම් යන්ත ර Weather measuring machines 
ස්වයංක රීය කුරුමි ප පාලන යන්ත රය Automatic beetle control machine 
වගා බිකමි  තමකමකවය මිෂන යන්ත රය Machine for measuring the condition of the field 
ස්වයංක රීය ජල සැපයුම Automatic water supply 
ස්වයංක රීය ව ප පැඋ ඉවමකකරණය Automatic weed removal  
කරාකබෝ තාේ්ණකයන් පැඋ සිටුමටම Planting with robotic technology 
කරාකබෝ තාේ්ණකයන් අස්වනු කනළීම Harvesting by robot technology 
හරිතාගාර පාලනය Greenhouse control 
සමකමකව කගාවිකපාඋ සඳහා කයදවුම් Inputs for animal farms 
ගුවන් විුරලි සංඥා හැඳුනුම් උපකරණය Radio signal identification device 
තමකමකව පාලනය Quality control 
ආරේ්ාව Safety 
කගාවිපඋ කඋමනාකරණය Farm management 
 
කර්මාන්ත ේක්්ත්රය Industry 
කරාකබෝ යන්ත ර කයාදා ගැනීම Using robotic machinery 
මටඩිකයෝ සම්මන්ත රණ Video conferencing 
මානව සම්පමක කඋමනාකරණය Human Resource Management 
ඇඟිලි සලකුණු සුපිරිේසකය සහ කාඞ් පමක කියවනය Fingerprint supervisor and card reader 
ඉ-බැංකු පද්ධති E-banking systems 
විකදස් රටව ප සමග සෘජු ගනුකදණු වලින් ලා  හා නව තාේ්ණය ලැබීම Receiving profits and new 
technology from direct transactions with foreign countries 
 
(විස්තරාමකමක පැහැදිළිකිරීමේ සඳහා ලකුණු ලබා කදන්න.) 

(iii)   

ශ්පෞද්ගලික දත්ත ශ්සොරො ගැනීම/ Theft of personal data 
අනවසරශ්යන්න පරිගණක පද්ධ්තිඵවල  පිවිසීම/ Unauthorized access to computer systems 
බුද්ිමය ශ්ද්පළ ශ්සොරො ගැනීම/ Theft of intellectual property 
ණය පත්  මගින්න මුදල් වාංචො කිරීම/ Credit card fraud 
ලිඛිත දෑ ශ්සොරකම/ Theft of written material 
හොිකර මෘදුකොාංග/ Malicious software 
ශ්බොට්සේ/ Bots 
ශ්කොල්ලකෑම/ (Hijack/ Browser hijack) 
ෆිෂින්න/ Fishing 
 

(iv) මොර්ගගතව - Online, හරපත්/ණයපත් - debit / credit cards 
 



 


