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පතමාරුරු හා සතිපේදද තමාක්ෂණය - 11 පරේණිය. 

පිළිුරු පත්රය 

 I ප ාටස 

 

II ප ාටස   

1. (i) ක්රියා ාර ් දුකර රද අය පිළි    ස්යාත්ව ව පතමාරුරුස දුකරමේප් දුට පවපහයු් 

වධ්යාසේනාදයට ඇති කරරස සේී රුරුෂ  වස රුගල අ අදදය තමාවස  
Statistical information about the perpetrators, distance from the event to the 

operating center, gender, personal identity,  

(ii) 1- B,  2- D,  3- C,  4- A 

(iii)  a) 3DD      b) 10110101012 

 (iv) a.  

  

 b. Q=(A+B).C’ 

(v) a.  වගුව  පරප ෝඩ අදදයව හඳුදා  තම හැකි තීරුවක් ප්රානක   යුර පඅස හැන්ත පේ. ඉහතම 

වගුපේ ප්රානක   යුර වතපත ItemID ය. පවවගිත වගුපේ පරප ෝඩ පවද පවදව හඳුදා  තම 

හැකිය . 
 A column that identifies the records in a table is called the primary key. The primary 

key in the table above is the ItemID. This allows the table records to be identified 

separately. 

b.   1. Price : මුදල් (currency)    2. ItemID : පාඨ (text) 

 

(vi)   A – 3  B – 1  C – 5  D – 6 

(vii)  

 

Question no. Answer Question no. Answer Question no. Answer Question no. Answer 

1 2 11 1 21 3 31 2 

2 3 12 3 22 4 32 2 

3 1 13 1 23 3 33 1 

4 3 14 4 24 3 34 3 

5 3 15 1 25 2 35 2 

6 4 16 3 26 1 36 4 

7 1 17 4 27 3 37 4 

8 3 18 4 28 4 38 3 

9 3 19 2 29 3 39 4 

10 2 20 3 30 1 40 2 

A 

B 

 

C 

 

අ් ය / No වරණය/ C hoice 

B ඔේ /Yes 

D උෂේණත්වය 37.5 0C ට අඩුය /Temperature is below 37. 5°C 

A උෂේණත්වය 37.5 0C ට වැඩිය /Temperature is over 37. 5°C 

C දැතම /No 

 



 (viii)   a)    B  b)    A  c)    C  d)    D 

 (ix) යටිතමඅ පහසු ් පසේවාවක් පඅස / Infrastructure as a Service (IaaS) 
  ස්වධ්ේද පරිසර පසේවාවක් පඅස / Platform as a Service (PaaS) 
  වෘකර ා්  පසේවාවක් පඅස / Software as a Service (SaaS) 
 (x)  a)    දසුත තීරුව / View bar  b)     දා සුප කර් දසුද / Slide sorter view 

  c)    වසේු / Objects    d)    සජීමේ රණ / Animations  

(අකුණු/ Marks 2x10 = 20 ) 

2. (i) A - නදති   ැටළු / Legal Issues  B - සදාචාරාත්ව   ැටළු / Ethical Issues  

C - පසෞය  ැටළු / Health Issues  D - ප ෞති   ැටළු / Physical Issues 

           (අකුණු/ Marks.02) 

(ii) a). පාසල් ුඅ පරි ණ  විදයා ාර ඇති කිරීව. දුය ස දුසුතපව විෂය වාඅාවට පතමාරුරු  

සතිපේදද තමාක්ෂණ විෂය අතතම ේතම කිරීව.  

Establishment of computer labs in schools. Incorporate the subject of Information 

and Communication Technology into the curriculum of all students.   

    (අකුණු/ Marks. 02) 

b) වාදු - අතතමේ ජාඅ පහසු ් ඇති  ඕදෑව තමැද  දුටස ඕදෑව පවඅාව  ස් තධ් මේවට    
ඇති හැකියාවස  

   Advantages - Ability to connect anytime, anywhere with internet access   

(අකුණු/ Marks 01) 

 අවාදු - අණ්ඩ පේ වත් අතතමේ ජාඅ පහසු ් අවශ්ය මේව.  
 Disadvantages - Need for continuous high speed internet access. . 

         (අකුණු/ Marks 01)  

 c) - පරි ණ ස පවබ්  ැවරාස අතතමේ ජාඅ ස් තධ්තමාවස සතිපේදද වෘකර ා්      

Computers, webcams, internet connection, communication software     (අකුණු/ Marks 02)

  

 d) A- වයාජ පවබ් අඩවි හා  ස් තධ් මේ  ාඅය මුදල් දාසේති  ර  ැමව  

         Waste of time and money by associating with fake websites 

 B – මුදල් ප මේව විදුත් රවයට ( හරපත්  ාවිතමය )  අ හැකි මේව  

      Payment can be made electronically (using debit / credit cards) 

    C –  ාණ්ඩ ප ෞති ව පරීක්ෂා  ර  ැලීවට පාරිප ෝගි යාට අව ාශ් පදාඅැබීව  

      The customer is not allowed to physically inspect the goods 

    D- පාරිප ෝගි යාපව ිවසටව  ාණ්ඩය අැබීව  

     Delivery to the customer's home    (අකුණු/ Marks 02)

  

3. (i) a. HouseID        (අකුණු/ Marks 01)

  

 b. HouseID ( YsIHkaf.a úia;r j.=j / StudentDetails Table& /     

    HouseID  (fyd|u l%Svlhkaf.a  úia;r we;=<;a j.=j / BestPlayerTable& (අකුණු/ Marks 02) 

(ii).  a. YsIHkaf.a úia;r j.=j / StudentDetails Table&    (අකුණු/ Marks 01) 

 b. fyd|u l%Svlhkaf.a  úia;r we;=<;a j.=j / BestPlayer Table&  (අකුණු/ Marks 01) 

(iii).  a. YsIHkaf.a úia;r j.=j / StudentDetails Table& -> ^S2015" Isira, Pathirathna, HSTR& 

 b. fyd|u l%Svlhkaf.a  úia;r we;=<;a j.=j / BestPlayer Table& -> 1233 " HSSP , 4th) 

          (අකුණු/ Marks 02) 

(iv). fyd|u l%Svlhkaf.a  úia;r we;=<;a j.=j / BestPlayer Table& " YsIHkaf.a úia;r j.=j / 

StudentDetails Table& " ksjdi j.=j / House Table&    (අකුණු/ Marks 03) 
 



 

4.  1( head    4( p   7( td  10( href 

2( h1    5( tr   8( ul 

3( img    6( th   9( ol (අකුණු/ Marks 01x10=10) 

  

5.  (i) =AVERAGE(B3:D3) or =average(B3:D3)    (අකුණු/ Marks 02) 

(ii) =AVERAGE(B4:D4) or =average(B4:D4)    (අකුණු/ Marks 02) 

 (iii) =SUM($E3:$E10)/COUNT($E3:$E10)     (අකුණු/ Marks 02) 

 (iv) =($E3-$E$12)/$F$11       (අකුණු/ Marks 02) 

 (v) වැඩිව අකුණු/ Marks /Maximum of marks  F13 = MAX(F3:F10) 

            අඩුව අකුණු/ Marks/Minimum of marks     F14 = MIN(F3:F10) (අකුණු/ Marks 02)

     

6.   3 - විසඳුව පක්තම රණය කිරීව / Coding  the Solution  

  5 -  පගලධ්තිය පිහිටු මේව./ Implementation of the system     (අකුණු/ Marks 01) 

 (i).   a   -  2,    b- 5 ,      c   - 3 ,       d- 1,      e - 6        (අකුණු/ Marks 05) 

 (ii). a) ku" mka;sh f.jk uqo, $ Name, Class Payment 
       b)  nexl= .sKqfuka mdi,g uqo,a yr ùu$ Transferring money from bank account to 

school 

       c) úoHq;a ßisÜ m;la ud¾..;j ,enSu$ Receiving an electronic receipt online 

d) fõ.h jeä ùu " ksjeros nj" ud¾..;j msúiSsSfï yelshdj " tljr jeäs fofklqg 
iïnkaO ùSfï yelshdj ñsksia l%shdldrlï wju ùSu 

$  Increase of Speed, More accuracy, online accessibilit, ability to connect with more 

people at once, Minimized human activity.       (අකුණු/ Marks 04) 

7.  (i)  A  => no 
B  => time = current time -4.30 hours 
C => if hours>24 
D => Min = min -60 
E  => Hours = hours -24     (අකුණු/ Marks 05 )

                                                                           
(ii)  Tõ " meh i|yd ms<s;=re f,i RK w.hla ,eîu je,elaúh hq;=h'   ta i|yd 

 Yes, you should avoid getting a negative answer for hours. For that  

If hours < 0 

Hours = hours ¬ 24     (අකුණු/ Marks 01) 

(iii). A => Else if TileSize = 0.5*2 then D => Enter the LengthOfTile 

B => Else if TileSize = 0.5*3 then  E => Area /( widthOfTile* LengthOfTile) 

C => NoOfTiles = Area / 1.5     (අකුණු/ Marks 04) 

      

 


