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1. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει την ακτίνα R ενός κύκλου και υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το 
εμβαδό του Ε. Το πρόγραμμα κάνει χρήση τριών υποπρογραμμάτων για να επιτύχει την λειτουργία του:   

▪ ΕΙΣΟΔΟΣ      (για είσοδο των δεδομένων) 
▪ ΥΠΟΛ_ΕΜΒ      (για τον υπολογισμό του εμβαδού) 
▪ ΕΞΟΔΟΣ        (για την εμφάνιση του αποτελέσματος) 

 
2. Να οριστούν τα υποπρογράμματα που υλοποιούν τις παρακάτω πράξεις 

▪ Διαβάζει ένα αριθμό και επιστρέφει το τετράγωνό του 
▪ Δέχεται δύο αριθμούς και επιστρέφει τον μεγαλύτερο από αυτούς 
▪ Δέχεται την τιμή ενός προϊόντος και επιστρέφει και τυπώνει την αξία του ΦΠΑ (23%)  
▪ Ελέγχει αν ένας αριθμός που δέχεται είναι άρτιος επιστρέφοντας λογικό αποτέλεσμα 
▪ Δέχεται ως τιμή ένα ακέραιο και θα τυπώνει τόσους αστερίσκους (*) όση και η τιμή του ακεραίου 
▪ Δέχεται ένα πίνακα Α[15,10] και δύο αριθμούς Κ,Λ και αντιμεταθέτει τα στοιχεία των στηλών Κ,Λ 

 
3. Για κάθε μία από τις παρακάτω λειτουργίες να γραφεί το αντίστοιχο υποπρόγραμμα 

▪ διαβάζει τα ακέραια στοιχεία ενός πίνακα Α[100], διασφαλίζοντας ότι είναι θετικά  
▪ υπολογίζει την υποτείνουσα ενός τριγώνου με πλευρές Χ, Υ που δέχεται 
▪ δέχεται ένα ποσό σε ευρώ, το μετατρέπει σε δραχμές και το επιστρέφει (1€= 340.75 δρχ.) 
▪ δέχεται δύο ακέραιες τιμές Α και Β και αντιμεταθέτει τα περιεχόμενα τους 
▪ διαβάζει δύο πραγματικούς αριθμούς και εμφανίζει το άθροισμα και το γινόμενό τους 
▪ δέχεται ακέραιους πίνακες Α[100], Β[100] και αποφασίζει αν είναι όμοιοι επιστρέφοντας λογική τιμή 

 
4. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει δύο θετικούς αριθμούς και υπολογίζει το μέγιστο κοινό διαιρέτη τους 

(ΜΚΔ) καθώς και το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιό τους (ΕΚΠ), χρησιμοποιώντας τα εξής υποπρογράμματα: 

▪ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ   (διασφαλίζει ότι ένας αριθμός είναι θετικός) 
▪ ΜΚΔ           (δέχεται 2 αριθμούς και υπολογίζει τον μέγιστο κοινό διαιρέτη) 
▪ ΕΚΠ           (δέχεται 2 αριθμούς και υπολογίζει το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο) 

 
5. Πρόγραμμα που διαβάζει τις ακέραιες παρατηρήσεις ενός δείγματος μεγέθους Ν (όπου Ν από 2 έως 100) και 

υπολογίζει και εμφανίζει τα βασικά στατιστικά μεγέθη (τον μέσο μ, την τυπική απόκλιση σ και την διάμεσο 
τιμή δ), κάνοντας χρήση των εξής υποπρογραμμάτων: 

▪ ΜΕΣΟΣ_ΑΠΟΚ   (για τον υπολογισμό του μέσου και της τυπικής απόκλισης) 
▪ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕ  (για την ταξινόμηση ενός πίνακα 100 στοιχείων) 
▪ ΔΙΑΜΕΣΟΣ     (για τον υπολογισμό της διαμέσου των παρατηρήσεων) 

 
6. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει έναν πίνακα ακεραίων μονοδιάστατο 100 θέσεων και υπολογίζει την 

επικρατούσα τιμή, δηλαδή την τιμή που εμφανίζεται τις περισσότερες φορές. Το πρόγραμμα κάνει χρήση των 
ακόλουθων υποπρογραμμάτων 

▪ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕ   (για την ταξινόμηση ενός πίνακα 100 στοιχείων) 
▪ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ  (για την εύρεση της επικρατούσας τιμής) 

 
7. Να γραφεί πρόγραμμα που κάνει τα εξής: 

▪ Διαβάζει από το πληκτρολόγιο ένα αριθμό 
▪ Υπολογίζει το παραγοντικό του αριθμού που διαβάστηκε 
▪ Εκτυπώνει το αποτέλεσμα που υπολόγισε 

Για κάθε μία από τις παραπάνω ενέργειες, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί αντίστοιχο υποπρόγραμμα.  
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8. Να γραφεί ένα υποπρόγραμμα ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ το οποίο δέχεται έναν πίνακα Α 10*10 και του μετατρέπει τα 

περιεχόμενα ως εξής (τα στοιχεία που δεν αναφέρονται στον πίνακα, παραμένουν ως έχουν). 
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9. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει ακέραιους αριθμούς και θα καλεί μια συνάρτηση ΑΡΤ_ΠΕΡ η 

οποία θα δέχεται έναν αριθμό και θα επιστρέφει μήνυμα για το αν ο αριθμός είναι άρτιος ή περιττός. Το 
πρόγραμμα θα τερματίζει αν δοθεί ως αριθμός το μηδέν, αφού επιστρέψει μήνυμα και για το μηδέν. 

 
10. Να ορισθεί υποπρόγραμμα ΠΙΝΑΚΑΣ που να δέχεται έναν πίνακα Α[100x40] και έναν αριθμό x που εκφράζει 

κάποια γραμμή του πίνακα και να επιστρέφει το μέσο όρο και το μέγιστο στοιχείο της γραμμής αυτής. 
 
11. Να ορισθεί υποπρόγραμμα ΑΘΡ που θα υπολογίζει τα αθροίσματα των στοιχείων κάθε γραμμής ενός πίνακα 

Α 20*10 και θα τα καταχωρεί σε ένα άλλο πίνακα Β 20 στοιχείων. Ο δισδιάστατος πίνακας δίνεται ως 
παράμετρος από το κυρίως πρόγραμμα.  

 
12. Να ορισθεί υποπρόγραμμα ΕΠΙΔΟΜΑ που δέχεται το βασικό μισθό ενός υπαλλήλου και τον αριθμό των 

παιδιών του και επιστρέφει το επίδομα που αυτός δικαιούται για τα παιδιά του. Το επίδομα υπολογίζεται ως 
εξής: Για τα δύο πρώτα παιδιά είναι 3% για το κάθε παιδί επί του μισθού. Για το τρίτο παιδί είναι 6% επί του 
μισθού. Για κάθε επιπλέον παιδί είναι 10% επί του μισθού.  

 
13. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει σε ένα τετραγωνικό πίνακα 10*10 ακέραια στοιχεία. Ακολούθως καλεί 

ένα υποπρόγραμμα SPLIT που διαχωρίζει τον πίνακα σε 4 μονοδιάστατους πίνακες ως εξής:  
Ο πίνακας Α θα περιέχει τα αρνητικά στοιχεία, ο πίνακας Β θα περιέχει τα θετικά στοιχεία που αποτελούν 
πρώτους αριθμούς (διαιρούνται μόνο με την μονάδα και τον εαυτό τους), ο πίνακας Γ θα περιέχει τα 
τριψήφια θετικά στοιχεία που είναι συμμετρικοί αριθμοί (πχ 707, 383) και ο πίνακας Δ θα περιέχει τα 
στοιχεία που βρίσκονται πάνω στις δύο διαγώνιους του πίνακα. Το υποπρόγραμμα προκειμένου να ελέγξει 
αν ένας αριθμός είναι πρώτος ή συμμετρικός, θα κάνει κλήση αντίστοιχων υποπρογραμμάτων με ονόματα 
ΠΡΩΤΟΣ και ΣΥΜ. 

 
14. Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει σε ένα πίνακα 1000 ονόματα και στη συνέχεια θα διαβάζει ένα 

ζητούμενο όνομα και θα καλεί ένα υποπρόγραμμα SEARCH το οποίο θα αναζητάει αν υπάρχει το 
συγκεκριμένο όνομα στον πίνακα και θα επιστρέφει το πλήθος των ατόμων που υπάρχουν με το όνομα αυτό. 

 
15. Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει σε δύο πίνακες τα ονόματα και τους βαθμούς 50 μαθητών και θα 

εμφανίζει τα ονόματα των τριών καλύτερων βαθμολογικά μαθητών. Για το λόγο αυτό, θα καλεί ένα 
υποπρόγραμμα BEST3 το οποίο θα δέχεται τα απαραίτητα στοιχεία και θα επιστρέφει τα ονόματα των τριών 
καλύτερων βαθμολογικά μαθητών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ακολουθείται αλφαβητική σειρά διάταξης. 

 
16. Να γραφεί υποπρόγραμμα ROUND που θα δέχεται στην είσοδό του ένα πραγματικό αριθμό και θα 

επιστρέφει την τιμή του στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο (π.χ αν 5.78 → 6, αν 4.23 → 4, αν 
7.5 → 8). 
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17. Μια εταιρία κινητής τηλεφωνίας χρεώνει κλιμακωτά τους συνδρομητές της για κάθε τηλεφώνημα, σύμφωνα 

με τον παρακάτω πίνακα. Επιπλέον στις παρακάτω χρεώσεις υπάρχει κόστος για κάθε κλήση 0.01 €. Το 
μηνιαίο πάγιο είναι 10 € ενώ υπάρχει και ΦΠΑ 23% επί της συνολικής χρέωσης. 

Χρόνος συνδιάλεξης sec Χρέωση euro/sec 

Μέχρι και 120 0.0020 

Από 120 μέχρι και 360 0.0016 

Άνω των 360 0.0010 

Να γραφεί πρόγραμμα, το οποίο: 

Α) θα διαβάζει τις διάρκειες των κλήσεων που πραγματοποίησε ένας συνδρομητής στη διάρκεια του μήνα 
(σε sec). Η διαδικασία θα τερματίζεται όταν δοθεί η τιμή -1. 

Β) για κάθε κλήση θα υπολογίζει τη συνολική χρέωση του συνδρομητή σύμφωνα με τον πίνακα. Ο 
υπολογισμός θα γίνει με τη βοήθεια κατάλληλου υποπρογράμματος Αξία_Κλήσης που θα χρησιμοποιεί 
για το σκοπό αυτό. 

Γ) θα εμφανίζει τη συνολική χρέωση του συνδρομητή.  

Δ) θα εμφανίζει το πλήθος των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν. 

 
18. Να γραφεί υποπρόγραμμα που θα δέχεται το όνομα μιας ημέρας της εβδομάδας και έναν ακέραιο αριθμό. 

Αν ο αριθμός είναι θετικός το πρόγραμμα θα υπολογίζει και θα επιστρέφει την μέρα που θα έχουμε μετά από 
τόσες μέρες όσες και ο αριθμός. Αν ο αριθμός είναι αρνητικός, θα επιστρέφει την μέρα που είχαμε πριν από 
τόσες μέρες όσες και ο αριθμός. 

 
19. Να γραφεί υποπρόγραμμα που δέχεται έναν θετικό ακέραιο αριθμό Ν και σε περίπτωση που είναι άρτιος 

επιστρέφει το άθροισμα S = 1/2 + 1/4 + 1/6 + … + 1/N διαφορετικά το άθροισμα S = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/N .      
 
20. Να αναπτυχθεί υποπρόγραμμα που δέχεται έναν πίνακα ακεραίων Α 100*50 καθώς και μία τιμή Κ που 

αντιστοιχεί σε μία γραμμή του πίνακα. Ακολούθως, θα υπολογίζει και θα επιστρέφει τον μέσο όρο (ΜΟ), την 
μέγιστη τιμή (max) και την ελάχιστη τιμή (min) της γραμμής Κ. 

 
21. Να αναπτυχθεί πρόγραμμα που θα διαβάζει δύο ακέραιους αριθμούς α και β και ένα θετικό αριθμό Ν ο 

οποίος θα διασφαλίζεται με κατάλληλο υποπρόγραμμα ΘΕΤΙΚΟΣ. Το πρόγραμμα θα υπολογίζει και θα 
εκτυπώνει την τιμή της παρακάτω παράστασης:  

S = 1 + (α+1)β + (α+2)β2 + (α+3)β3 + ... + (α+Ν)βΝ 

Ο κάθε όρος της παράστασης θα πρέπει να υπολογίζεται με κατάλληλο υποπρόγραμμα ΟΡΟΣ. 
 

22.  Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει ένα ακέραιο Ν μεγαλύτερο του 0 και υπολογίζει και εμφανίζει την 
παρακάτω παράσταση με την βοήθεια δύο υποπρογραμμάτων. Το πρώτο με όνομα ΟΡΟΣ θα υπολογίζει και 
θα επιστρέφει στο κυρίως πρόγραμμα τον εκάστοτε όρο της παράστασης και το δεύτερο με όνομα ΠΑΡΑΓ θα 
επιστρέφει το παραγοντικό ενός ακέραιου που δέχεται. 

𝑆 = 1 + 2
22

2!
+ 3

32

3!
+ 4

42

4!
+ ⋯ + 𝑁

𝑁2

𝑁!
 

 
23. Να γραφεί υποπρόγραμμα ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ που δέχεται ως παράμετρο έναν πίνακα ένα πίνακα ακεραίων 

Α[100] και επιστρέφει το πλήθος των στοιχείων του πίνακα που είναι ίσα με τη μεγαλύτερη τιμή του. 
 

24. Να γραφεί πρόγραμμα που θα δέχεται ένα οποιοδήποτε τετραψήφιο ακέραιο αριθμό (1000-9999) και θα 
εμφανίζει το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό που μπορούμε να πάρουμε αναδιατάσσοντας τα ψηφία του 
αριθμού (π.χ αν πάρουμε τον αριθμό 3586 θα μας εμφανίζει 8653). 
Το πρόγραμμα θα κάνει χρήση υποπρογράμματος SORT το οποίο θα δέχεται τα 4 ψηφία ενός τετραψήφιου 
αριθμού ως έναν μονοδιάστατο πίνακα και θα τα επιστρέφει ταξινομημένα κατά φθίνουσα σειρά. 
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25. Ο αριθμός 467 έχει την ιδιότητα τα ψηφία του να αυξάνουν από τα αριστερά προς τα δεξιά (4,6,7). Ζητείται 

να γραφεί πρόγραμμα που να εμφανίζει όλους τους τριψήφιους ακέραιους αριθμούς που έχουν την 
ιδιότητα αυτή, καθώς επίσης και το πλήθος τους. Το πρόγραμμα θα κάνει κλήση μιας διαδικασίας SPLIT η 
οποία θα δέχεται ένα οποιοδήποτε τριψήφιο ακέραιο αριθμό και θα τον διασπά στα τρία ψηφία του τα 
οποία και θα επιστρέφει στο κυρίως πρόγραμμα. Επίσης, θα καλεί μια συνάρτηση ΑΥΞΟΥΣΑ που θα δέχεται 
τα τρία ψηφία ενός οποιουδήποτε τριψήφιου αριθμού και θα αποφασίζει αν αυτά πληρούν την παραπάνω 
ιδιότητα (δηλαδή είναι σε αύξουσα σειρά). 
 

26. Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει ένα θετικό ακέραιο αριθμό που συμβολίζει ένα ποσό σε δραχμές και 
μετατρέπει το ποσό σε ευρώ ως εξής: αν το ποσό είναι 1000 δρχ. (δηλαδή 2.93 ευρώ) τότε εμφανίζει στην 
οθόνη το μήνυμα « 1000 ΔΡΑΧΜΕΣ = 2 ΕΥΡΩ ΚΑΙ 93 ΛΕΠΤΑ ». Να θεωρηθεί ότι βάσει ισοτιμίας ισχύει ότι 1€ = 
340,75 δραχμές. Το πρόγραμμα για την μετατροπή των δραχμών σε ευρώ και λεπτά κάνει χρήση 
κατάλληλου υποπρογράμματος ΙΣΟΤΙΜΙΑ. 

 

27. Ο αριθμός 1001 ονομάζεται super παλινδρομικός επειδή και αυτός και το τετράγωνό του 10012 = 1002001 
είναι παλινδρομικοί αριθμοί (δηλαδή διαβάζονται το ίδιο είτε από αριστερά είτε από δεξιά). Να γραφεί 
πρόγραμμα που θα εμφανίζει όλους τους super παλινδρομικούς αριθμούς από το 10 μέχρι το 9999 καλώντας 
τα εξής υποπρογράμματα: Μια διαδικασία ΨΗΦΙΑ η οποία θα δέχεται έναν το πολύ 8-ψήφιο αριθμό και θα 
επιστρέφει το πλήθος Ν των ψηφίων του καθώς και ένα πίνακα 8 στοιχείων που στις Ν πρώτες θέσεις του θα 
περιέχει τα ψηφία του αριθμού. Μια συνάρτηση ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟΣ η οποία θα δέχεται ένα αριθμό Ν και ένα 
πίνακα 8 στοιχείων και θα επιστρέφει μια λογική τιμή ΑΛΗΘΗΣ αν τα πρώτα Ν στοιχεία του πίνακα περιέχουν 
ένα παλινδρομικό αριθμό, διαφορετικά θα επιστρέφει την τιμή ΨΕΥΔΗΣ. 

 
28. Να γραφεί πρόγραμμα που δέχεται τρεις ακέραιους οι οποίοι εκφράζουν την μέρα, τον μήνα και το έτος που 

έχουμε σήμερα (π.χ 17, 3, 2018), καθώς και άλλους τρεις αριθμούς που με τον αντίστοιχο τρόπο εκφράζουν 
την ημερομηνία γέννησής ενός ατόμου. Το πρόγραμμα αφού θα διασφαλίζει ότι η σημερινή ημερομηνία 
είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας γέννησης, θα εμφανίζει τον αριθμό των ημερών που ζει το 
συγκεκριμένο άτομο, κάνοντας χρήση: Μιας συνάρτησης ΜΗΝΑΣ που δέχεται ένα αριθμό από το 1 έως το 12 
(μήνας) και επιστρέφει τον αριθμό των ημερών του συγκεκριμένου μήνα. Μιας συνάρτησης ΔΙΣΕΚΤΟ που θα 
δέχεται ένα θετικό ακέραιο αριθμό (έτος) και θα επιστρέφει λογική τιμή ΑΛΗΘΗΣ αν  το έτος αυτό είναι 
δίσεκτο (πολλαπλάσιο του 4 και όχι του 100 ή πολλαπλάσιο του 400) διαφορετικά ΨΕΥΔΗΣ. 

 
29. Σε ένα διαγωνισμό σκοποβολής συμμετέχουν 120 διαγωνιζόμενοι και καθένας εκτελεί 10 βολές. Η τελική 

βαθμολογία του καθενός είναι το άθροισμα όλων των βαθμών εκτός της καλύτερης και χειρότερης βολής. Να 
γραφεί πρόγραμμα που θα δέχεται το όνομα κάθε σκοπευτή καθώς και την βαθμολογία των 10 βολών του 
(βαθμοί 1-10) και ακολούθως θα εμφανίζει το όνομα και την βαθμολογία του νικητή. Το πρόγραμμα θα κάνει 
χρήση: Μιας συνάρτησης ΤΕΛΙΚΗ που θα δέχεται πίνακα 10 στοιχείων με τους βαθμούς κάποιου 
διαγωνιζόμενου και θα επιστρέφει την τελική του βαθμολογία. Μιας διαδικασίας ΘΕΣΗ_ΜΑΧ που θα δέχεται 
πίνακα 120 στοιχείων και θα επιστρέφει τη θέση του μεγαλύτερου στοιχείου του. 

 
30. Για την εισαγωγή σε ένα μεταπτυχιακό τμήμα μιας σχολής, οι φοιτητές διαγωνίζονται σε 3 μαθήματα (με 

άριστα το 10) και θα πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 17 βαθμούς. Προς διευκόλυνσή τους, πριν τον 
υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας, οι βαθμοί στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω σε περίπτωση που το 
δεκαδικό τους μέρος είναι μεγαλύτερο από 0.5 (δηλαδή το 7.6 σε ένα μάθημα θα γίνει 8). Να γραφεί 
πρόγραμμα που θα δέχεται τους τρεις βαθμούς ενός φοιτητή και θα εμφανίζει μήνυμα αν περνά ή όχι στο 
μεταπτυχιακό τμήμα. Να γίνει χρήση του υποπρογράμματος ROUND το οποίο θα στρογγυλοποιεί προς τα 
πάνω το περιεχόμενο μιας μεταβλητής σε περίπτωση που το δεκαδικό μέρος της είναι μεγαλύτερο του 0.5. 

 
31. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει ένα θετικό αριθμό ν και εμφανίζει το παρακάτω άθροισμα. 

𝑆 =  
1

(𝜈 + 1)
+

2

(𝜈 + 1)2
+

3

(𝜈 + 1)3
+ ⋯ +

𝜈

(𝜈 + 1)𝜈
 

Το πρόγραμμα κάνει χρήση ενός υποπρογράμματος ΟΡΟΣ το οποίο δέχεται τις κατάλληλες παραμέτρους και 
υπολογίζει και επιστρέφει τον εκάστοτε όρο του παραπάνω αθροίσματος. 
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1. ΕΜΒΑΔΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ 

2. ΕΜΒΑΔΟ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 

3. ΕΜΒΑΔΟ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 

4. ΕΜΒΑΔΟ ΚΥΚΛΟΥ 

5. ΕΞΟΔΟΣ 

 

 
32. Σε ένα διαγωνισμό ΑΣΕΠ εξετάζονται 1500 υποψήφιοι. Ως εξεταστικό 

κέντρο χρησιμοποιείται ένα κτίριο με αίθουσες διαφορετικής 
χωρητικότητας. Ο αριθμός των επιτηρητών που απαιτούνται ανά 
αίθουσα καθορίζεται με βάση τη χωρητικότητα της αίθουσας όπως 
φαίνεται στο διπλανό πίνακα. Να γραφεί πρόγραμμα που: 
Α) για κάθε αίθουσα διαβάζει τη χωρητικότητα της και εμφανίζει τον αριθμό των επιτηρητών που 

χρειάζονται, ο υπολογισμός των οποίων θα γίνεται από κατάλληλη συνάρτηση ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ. 
Β) θα σταματάει όταν εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος συνολικός αριθμός θέσεων. 
Γ) θα εμφανίζει πόσοι συνολικά επιτηρητές χρειάζονται. 
Δ) θα εμφανίζει τον αριθμό των αιθουσών που χρειάζονται 1, 2 και 3 επιτηρητές αντίστοιχα. 

 
33. Να γραφεί πρόγραμμα που τυπώνει τον ακόλουθο πίνακα ενεργειών (μενού επιλογών).  

Ακολούθως διαβάζει την επιλογή του χρήστη (διασφάλιση 1 έως 5) και καλεί το 
κατάλληλο υποπρόγραμμα (χωρίς παραμέτρους) που υλοποιεί την αντίστοιχη 
ενέργεια (διάβασμα κατάλληλων δεδομένων και υπολογισμός εμβαδού 
αντίστοιχου σχήματος). Κατόπιν εμφανίζει το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Μετά την 
έκδοση του αποτελέσματος ο χρήστης μπορεί να επαναλάβει το πρόγραμμα 
ξαναδίνοντας νέα επιλογή. Όταν δώσει για επιλογή το 5, το πρόγραμμα τερματίζει. 

 
34. Σε έναν νομό υπάρχουν 4 αθλητικά σωματεία στίβου με ονόματα ΕΡΜΗΣ, ΝΙΚΗ, ΘΥΕΛΛΑ, ΑΣΤΕΡΑΣ. Κάθε 

σωματείο διαθέτει 40 αθλητές ενώ τη φετινή χρονιά προκρίνονται μόνο 25 αθλητές από το νομό για το 
πανελλήνιο πρωτάθλημα και θα είναι αυτοί με τη μεγαλύτερη επίδοση. Να αναπτύξετε πρόγραμμα που: 
Α. θα διαβάζει για κάθε σωματείο το όνομα και την επίδοση κάθε αθλητή και θα τα τοποθετεί σε 

κατάλληλους πίνακες. 
Β. θα εκτυπώνει το όνομα, το σωματείο και την επίδοση των αθλητών που προκρίθηκαν στο πανελλήνιο 

πρωτάθλημα με φθίνουσα διάταξη. 
Σημείωση : Στο ερώτημα Α, να χρησιμοποιηθεί υποπρόγραμμα με όνομα Εισαγωγή_Ομάδας το οποίο θα 
ζητά 40 ονόματα και 40 πραγματικούς αριθμούς και θα τα τοποθετεί σε αντίστοιχους πίνακες τους οποίους 
και θα επιστρέφει. Στο ερώτημα Β, να συνενωθούν κατάλληλα οι πίνακες σε ένα ζεύγος πινάκων 160 θέσεων. 

 
35.Να δημιουργηθεί διαδικασία Μετατροπή η οποία θα δέχεται δύο θετικούς ακέραιους αριθμούς και θα 

επιστρέφει τον μικρότερο χωρίς αλλαγή, αλλά αντί του μεγαλύτερου θα επιστρέφει το πηλίκο της ακέραιας 
διαίρεσης του με το 2. Ακολούθως να κατασκευαστεί κύριο πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει 2 θετικούς 
ακέραιους αριθμούς (διασφάλιση με κατάλληλο υποπρόγραμμα Διασφάλιση) και έπειτα θα χρησιμοποιεί 
την παραπάνω διαδικασία συνεχώς, ανατροφοδοτώντας τη με τους αριθμούς που επιστρέφει, μέχρι κάποιος 
από τους αριθμούς αυτούς να γίνει μηδέν. Το πρόγραμμα θα εμφανίζει το πόσες φορές έγινε η κλήση της 
διαδικασίας. 

  
36.Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει έναν τριψήφιο ακέραιο αριθμό του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης 

και τον μετατρέπει σε δυαδικό αριθμό (ακολουθία 0 και 1). 
Ο δεκαδικός αριθμός που διαβάζεται, θα διασφαλίζεται με κατάλληλο υποπρόγραμμα Έλεγχος ότι είναι ένας 
τριψήφιος ακέραιος αριθμός.  
Τη μετατροπή του αριθμού από δεκαδικό σε δυαδικό θα αναλαμβάνει κατάλληλο 
υποπρόγραμμα Μετατροπή, που θα δέχεται τον δεκαδικό αριθμό και θα επιστρέφει τα ψηφία 
του δυαδικού μέσω ενός μονοδιάστατου πίνακα 10 θέσεων. 

Σημείωση: για την μετατροπή, ο δεκαδικός αριθμός υποβάλλεται σε συνεχόμενες διαιρέσεις 
div 2, μέχρι το πηλίκο να γίνει 0. Τα υπόλοιπα που προκύπτουν από τις διαιρέσεις, αν 
διαβαστούν ανάποδα (από κάτω προς τα πάνω) δίνουν τον αντίστοιχο δυαδικό αριθμό π.χ. 
135 = 10000111. 

 
 
 
 

Χωρητικότητα Αριθμός Επιτηρητών 

1 – 15  1 

16 – 23  2 

24 – άνω  3 
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37. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει μια ημερομηνία υπό τη μορφή Μέρα, Μήνας, Έτος (3 ακέραιοι αριθμοί) 

και να ελέγχει αν αυτή είναι σωστή ή όχι. Το πρόγραμμα θα εμφανίζει ανάλογο μήνυμα. Να θεωρηθεί ότι: 
▪ Ιανουάριος, Μάρτιος, Μάιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Οκτώβριος και Δεκέμβριος έχουν 31 ημέρες 
▪ Απρίλιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος έχουν 30 ημέρες 
▪ ο Φεβρουάριος έχει 28 ημέρες εκτός αν το έτος είναι δίσεκτο οπότε και έχει 29 ημέρες 
▪ δίσεκτο είναι το έτος που είναι πολλαπλάσιο του 400, ή πολλαπλάσιο του 4 και όχι του 100 
Σημείωση: τον έλεγχο της ορθότητας της ημερομηνίας θα αναλαμβάνει ένα υποπρόγραμμα με όνομα 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ενώ τον έλεγχο αν το έτος είναι δίσεκτο, θα αναλαμβάνει ένα υποπρόγραμμα με 
όνομα ΔΙΣΕΚΤΟ. 

 
38. Οι αριθμοί Fibonacci ορίζονται ως εξής : F0 = 0, F1 = 1 και FK = FK-1 + FK-2. Κάθε αριθμός είναι ίσος με το 

άθροισμα των δύο προηγούμενών του, δηλαδή: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … 

Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει έναν μη αρνητικό αριθμό Ν, και υπολογίζει με ένα υποπρόγραμμα 
Fibonacci τον Ν-οστό όρο της ακολουθίας (FN). Κατόπιν, εμφανίζει τον Ν-οστό όρο της ακολουθίας.  

 
39. Να γραφεί πρόγραμμα που καταγράφει σε ένα πίνακα ΡΙΨΗ[2,100] τα αποτελέσματα από 100 ρίψεις ζαριών 

π.χ. ο πίνακας ΡΙΨΗ μπορεί να περιέχει τις παρακάτω ζαριές: 
 
 
 

 
Το πρόγραμμα θα ενημερώνει έναν άλλο πίνακα Ζ[6,6] με την συχνότητα εμφάνισης 
κάθε ζαριάς. Δηλαδή αν έρθει η ζαριά (2,4) το στοιχείο του πίνακα Ζ[2,4] θα αυξάνεται 
κατά 1. Το πρόγραμμα θα  εμφανίζει στην οθόνη ποια ζαριά ρίφθηκε τις περισσότερες 
φορές. Να θεωρηθεί ότι η ζαριά (1,3) είναι παρόμοια με τη ζαριά (3,1). 

Σημειώσεις: Το πρόγραμμα θα κάνει χρήση των παρακάτω υποπρογραμμάτων:  

▪ ένα υποπρόγραμμα ΖΑΡΙΑ που θα διαβάζει και θα επιστρέφει τις τιμές των δύο ζαριών μιας συγκεκριμένης 
ζαριάς, κάνοντας έλεγχο εγκυρότητας. 

▪ ένα υποπρόγραμμα ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ που θα δέχεται τον πίνακα ΡΙΨΗ και θα επιστρέφει τον πίνακα Ζ. 
▪ ένα υποπρόγραμμα ΜΕΓΙΣΤΗ που θα δέχεται τον πίνακα Ζ και θα εμφανίζει την ζαριά με την μέγιστη 

συχνότητα. 
 
40. Μια πρόταση ονομάζεται παλινδρομική αν μπορεί να διαβαστεί το ίδιο είτε από αριστερά είτε από δεξιά 

αγνοώντας τους κενούς χαρακτήρες (π.χ. ΝΗΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗΜΟΝΑΝ ΟΨΗΝ).  Να γραφεί πρόγραμμα 
που διαβάζει μια πρόταση χαρακτήρα – χαρακτήρα μέσα σε ένα πίνακα με όνομα ΠΡΟΤΑΣΗ. Η πρόταση θα 
περιέχει το πολύ 30 χαρακτήρες και θα τελειώνει όταν διαβαστεί ο χαρακτήρας τελεία (.). Η τελεία δεν 
λαμβάνεται υπόψη στην πρόταση και δεν καταχωρείται στον πίνακα. Ακολούθως, το πρόγραμμα θα 
αποφασίζει αν η πρόταση είναι παλινδρομική ή όχι. Τον έλεγχο της πρότασης θα τον αναλαμβάνει 
υποπρόγραμμα TEST που θα δέχεται την πρόταση και θα επιστρέφει λογική τιμή. 

 
41. Για την παρακολούθηση των θερμοκρασιών της επικράτειας κατά το μήνα Μάιο καταγράφεται κάθε μέρα η 

θερμοκρασία στις 12:00 το μεσημέρι για 20 πόλεις. Να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο: 
Α) θα διαβάζει τα ονόματα των 20 πόλεων και τις αντίστοιχες θερμοκρασίες για κάθε μία από τις 31 ημέρες 

του μήνα και θα καταχωρεί τα στοιχεία σε πίνακες ΠΟΛΗ και ΘΕΡΜ αντίστοιχα. 
Β) θα εμφανίζει για κάθε πόλη το όνομά της και τη μέγιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε σε αυτήν, στη 

διάρκεια του μήνα. Ο υπολογισμός της μέγιστης θερμοκρασίας να γίνεται με τη χρήση υποπρογράμματος 
max που θα δέχεται τον αριθμό μιας πόλης και τις θερμοκρασίες και θα επιστρέφει τη μέγιστη 
θερμοκρασία της πόλης. 

Γ) θα διαβάζει το όνομα μιας πόλης και θα εμφανίζει τη μέγιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε στην πόλη 
αυτή στη διάρκεια του μήνα. Ο υπολογισμός της μέγιστης θερμοκρασίας να γίνεται με τη βοήθεια του 
υποπρογράμματος που αναπτύχθηκε στο προηγούμενο ερώτημα. 

 

2 3 6 5 2 … 2 1 5 

4 1 4 5 3 … 2 2 6 
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42. Ένα ερωτηματολόγιο αποτελείται από 20 ερωτήσεις και σε αυτό σημειώνεται αριθμητικά η απάντηση (1 = 
διαφωνώ απόλυτα, 2 = διαφωνώ μερικώς, 3 = δε με αφορά, 4 = συμφωνώ μερικώς, 5 = συμφωνώ απόλυτα). 
Η δημοσκόπηση έγινε σε 10 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας σε συνολικό δείγμα 2000 πολιτών. 
Α) Να γραφεί συνάρτηση Αναζήτηση η οποία θα δέχεται έναν πίνακα χαρακτήρων 10 στοιχείων και μια 

μεταβλητή τύπου χαρακτήρα την οποία θα αναζητά μέσα στον πίνακα και θα επιστρέφει τη θέση του 
πίνακα στην οποία βρέθηκε ή 0 στην περίπτωση που δεν υπάρχει η συγκεκριμένη τιμή. 

Β) Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο:  
1) αποθηκεύει σε πίνακα Πόλεις[10] τα ονόματα των πόλεων που συμπληρώθηκαν τα ερωτηματολόγια. 
2) διαβάζει επαναληπτικά για κάθε ερωτηματολόγιο το όνομα της πόλης που συμπληρώθηκε, αναζητά το 

όνομα της πόλης στον πίνακα Πόλεις (με χρήση της συνάρτησης) και αφού εντοπίσει τη θέση που 
βρίσκεται, διαβάζει την απάντηση σε κάθε ερώτηση από τις 20 ελέγχοντας την εγκυρότητα των τιμών (1 
έως 5).  

3) υπολογίζει και αποθηκεύει σε δισδιάστατο πίνακα Συχνότητα[10,5] το πλήθος των 5 απαντήσεων που 
δόθηκαν σε κάθε πόλη π.χ. στη θέση [4,1] αποθηκεύεται το πλήθος των απαντήσεων με τιμή 1 στην 4η 
πόλη, στη θέση [4,2] αποθηκεύεται το πλήθος των απαντήσεων με τιμή 2 στην 4η πόλη κ.ο.κ. 

4) να διαβάζει το όνομα μιας πόλης και να αναζητά το όνομα στον πίνακα των ονομάτων (με χρήση της 
συνάρτησης). Σε περίπτωση που υπάρχει η συγκεκριμένη πόλη να υπολογίζει και να εκτυπώνει το 
πλήθος κάθε απάντησης (1 έως 5) που δόθηκε στη συγκεκριμένη πόλη καθώς και το ποσοστό επί τοις 
εκατό των απαντήσεων «δε με αφορά» στη συγκεκριμένη πόλη. 

 

43. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο: 
Α) Αποθηκεύει σε δύο μονοδιάστατους πίνακες Ο1 και Ο2 τα ονόματα των μαθητών 2 σχολείων (μέγιστο 

πλήθος μαθητών κάθε σχολείου είναι 150).         
Β) Αποθηκεύει σε δύο μονοδιάστατους πίνακες πραγματικών τιμών τους τελικούς βαθμούς των μαθητών 2 

σχολείων κάνοντας χρήση της Διαδικασίας Εισαγωγή.  
Γ) Διαβάζει ένα όνομα μαθητή και το αναζητεί αν υπάρχει σε κάθε πίνακα που περιέχει ονόματα, κάνοντας 

χρήση της συνάρτησης Αναζήτηση. 
Δ) Υπολογίζει και εκτυπώνει το όνομα, το βαθμό και το σχολείο στο οποίο βρέθηκε ο μαθητής. Σε περίπτωση 

που δεν βρεθεί να εκτυπώνει αντίστοιχο μήνυμα. 
Ε) Ορίζει διαδικασία Εισαγωγή η οποία διαβάζει τα στοιχεία ενός πίνακα πραγματικών τιμών κάνοντας έλεγχο 

δεδομένων ώστε να είναι μεταξύ 0 και 20. Το πλήθος των στοιχείων που διαβάζονται στον πίνακα δίνεται 
από το κυρίως πρόγραμμα. 

ΣΤ) Ορίζει συνάρτηση Αναζήτηση η οποία δέχεται έναν πίνακα χαρακτήρων και το όνομα ενός μαθητή, και 
επιστρέφει την τιμή της θέσης του πίνακα στην οποία βρέθηκε το όνομα ή 0 (μηδέν) αν ο μαθητής δεν 
υπάρχει. 

 

44. Ένας χρήστης χρησιμοποιεί ένα ειδικό πρόγραμμα για να «κλειδώνει» τα αρχείο στον υπολογιστή του. Σε ένα 
«κλειδωμένο» αρχείο αντιστοιχεί ένας κωδικός που αποτελείται από 3 διψήφιους αριθμούς. Οι αριθμοί στον 
κωδικό αν αλλάξουν θέση δεν ξεκλειδώνουν το αρχείο, για παράδειγμα αν ο σωστός κωδικός είναι 11, 72, 30, 
τότε ο 30, 11, 72 είναι λάθος.  

Να θεωρηθεί ότι δίνεται έτοιμη συνάρτηση: ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Έλεγχος(α, β, γ): ΛΟΓΙΚΗ η οποία δέχεται 3 αριθμούς 
που προσπαθούν να ξεκλειδώσουν το αρχείο και επιστρέφει ΑΛΗΘΗΣ αν ξεκλειδώνεται το αρχείο ή ΨΕΥΔΗΣ 
στην αντίθετη περίπτωση.  

Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο θα εκτυπώνει το σωστό κωδικό για το ξεκλείδωμα ενός αρχείου 
καθώς και το πόσες προσπάθειες πραγματοποίησε για το εντοπισμό του σωστού κωδικού. Για τον κωδικό 
αυτού του αρχείο γνωρίζουμε: 

▪ Ο δεύτερος αριθμός είναι το 91. 
▪ Ο τρίτος αριθμός έχει δυο ψηφία ίσα. 
▪ Ο πρώτος αριθμός έχει πρώτο ψηφίο, το 2. 
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45. Να αναπτύξετε το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί μια εταιρεία το οποίο: 

Α) για κάθε έναν από τους 1200 εργαζομένους της εταιρείας θα διαβάζει το όνομά τους σε πίνακα Ο. Επίσης, 
θα διαβάζει τις ώρες που έχει εργαστεί μηνιαίως για τους 12 μήνες του έτους και θα τους αποθηκεύει σε 
πίνακα Ω. Τα παραπάνω θα πραγματοποιούνται με τη χρήση υποπρογράμματος Είσοδος που θα 
υλοποιήσετε για το σκοπό αυτό. 

Β) Αν κάθε ώρα εργασίας αμείβεται με 30€ να αναπτύξετε υποπρόγραμμα Μισθοδοσία που θα δημιουργεί 
και θα επιστρέφει στο κύριο πρόγραμμα πίνακα ΑΠ που θα περιέχει για κάθε εργαζόμενο τις μηνιαίες 
αποδοχές του. 

Γ) Θα ενημερώνει τον πίνακα ΑΠ, καθώς δόθηκε μηνιαίο επίδομα εξομάλυνσης 10% σε όσους εργαζομένους 
είχαν μηνιαίες αποδοχές λιγότερες ή ίσες με 650€ και για όσους μήνες συνέβη αυτό. Το επίδομα αυτό 
είναι 75€ σε όσους είχαν λιγότερες από 850€ και περισσότερες από 650€. Τα παραπάνω θα 
πραγματοποιούνται με τη χρήση υποπρογράμματος Ενημέρωση που θα χρησιμοποιείται από το κύριο 
πρόγραμμα. 

Δ) Θα δημιουργεί πίνακα Σ που θα περιέχει τις συνολικές αποδοχές κάθε εργαζομένου. Αυτό θα 
πραγματοποιείται με κατάλληλο υποπρόγραμμα Σύνολο. Το κύριο πρόγραμμα θα εκτυπώνει τα ονόματα 
των υπαλλήλων συνοδευόμενα από τους μηνιαίους μισθούς τους. 

 

 
 
 
 


