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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 

 
 
 
 
 

1. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό και εμφανίζει στην οθόνη, το 
τετράγωνο του, τον κύβο του, και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσής του με τον αριθμό 5. 

 
2. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει δύο πραγματικούς αριθμούς και αντιμεταθέτει τις τιμές 

τους. Κατόπιν, εμφανίζει τις νέες τιμές με το μήνυμα «Νέες τιμές ...  ...».  
 

3. Σε μια δημοπρασία η τιμή εκκίνησης ενός αντικειμένου προς πώληση είναι ο μέσος όρος των 
τιμών που του αποδίδουν 3 εκτιμητές αυξημένος κατά 5% λόγω φορολογίας. Να γραφεί 
πρόγραμμα που:   
Α) Διαβάζει τις τιμές των 3 εκτιμητών εμφανίζοντας το μήνυμα «Δώσε τιμές εκτιμητών». 
Β) Εμφανίζει την τιμή εκκίνησης μαζί με το μήνυμα «Η τελική τιμή είναι ...». 
 

4. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει την ακτίνα R ενός κύκλου εμφανίζοντας το μήνυμα 
«Δώσε ακτίνα κύκλου» και υπολογίζει και εμφανίζει την περιφέρεια και το εμβαδό του 
κύκλου. Δίνεται ότι περιφέρεια κύκλου = 2πR, εμβαδό κύκλου = πR2 και π = 3,14. Επίσης το 
πρόγραμμα υπολογίζει το εμβαδό του εγγεγραμμένου τετραγώνου μέσα στο κύκλο, καθώς 
και το εμβαδό του περιεγραμμένου τετραγώνου γύρω από τον κύκλο. 

 
5. Από τον ακαθάριστο μισθό ενός υπαλλήλου κρατείται ποσό 20% για την ασφάλιση και 7% 

για τη σύνταξή του. Να γραφεί πρόγραμμα που: 
Α) Διαβάζει τον ακαθάριστο μισθό και το όνομα του υπαλλήλου  
Β) Εμφανίζει τον καθαρό μισθό του υπαλλήλου με το μήνυμα «Καθαρός μισθός: ... » 
Γ) Εμφανίζει τα καθαρά ετήσια έσοδα του υπαλλήλου με το μήνυμα  
    «Καθαρά ετήσια έσοδα του ..... είναι ......» 

 
6. Η μετατροπή μιας θερμοκρασιακής τιμής από βαθμούς Fahrenheit σε 

βαθμούς Celsius γίνεται με βάση τον διπλανό τύπο, όπου οι μεταβλητές C 
και F συμβολίζουν τις αντίστοιχες τιμές. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει 
τη θερμοκρασία Fahrenheit και εμφανίζει την αντίστοιχη Celsius.  

 
7. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει τα μήκη των δύο κάθετων πλευρών Α, Β ενός 

ορθογωνίου τριγώνου και υπολογίζει και εμφανίζει το μήκος της υποτείνουσας Υ βάσει του 
τύπου Υ2 = Α2 + Β2. 

 
8. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει 3 ακέραιους αριθμούς Α, Β, Γ και κάνει κυκλική 

αντιμετάθεση στις τιμές τους (δηλαδή Α → Β, Β → Γ και Γ → Α). 
 

9. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει τους δύο προφορικούς (κλίμακα 0-20) και τον γραπτό 
βαθμό ενός μαθητή στο μάθημα της ΑΕΠΠ (κλίμακα 0-100) και εμφανίζει το γενικό βαθμό 
του μαθήματος στη κλίμακα 0-20. Ο βαθμός του μαθήματος εξάγεται από το 30% του μέσου 
όρου των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων συν το 70% του γραπτού. 
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10. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει την αρχική τιμή ενός προϊόντος σε € καθώς και το είδος 
του (π.χ. «βιβλίο»). Υπολογίζει και εκτυπώνει το κόστος ΦΠΑ καθώς και το τελικό κόστος 
αγοράς του προϊόντος συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης ΦΠΑ  (δίνεται ΦΠΑ = 23%) 
π.χ. αν η τιμή του προϊόντος είναι 200€ και το είδος ΒΙΒΛΙΟ, τότε πρέπει να εμφανίζει: 

Προϊόν : ΒΙΒΛΙΟ 
Κόστος ΦΠΑ : 46 ευρώ 
Τελικό Κόστος : 246 ευρώ 

 
11. Ο υπολογισμός της περιόδου του εκκρεμούς δίνεται από τον διπλανό τύπο:        

όπου L είναι το μήκος του εκκρεμούς και g η επιτάχυνση της βαρύτητας. Να 
γραφεί πρόγραμμα που να διαβάζει το μήκος του εκκρεμούς και υπολογίζει και 
εμφανίζει την περίοδό του  (δίνεται ότι π = 3,14 και g = 9,81).  
 

12. Η ΔΕΗ ζητάει την ανάπτυξη προγράμματος που θα διαβάζει το επίθετο ενός καταναλωτή 
καθώς και τις μονάδες ηλεκτρικού ρεύματος που αυτός κατανάλωσε σε ένα μήνα. Θα 
υπολογίζει τη μηνιαία χρέωση του καταναλωτή έχοντας υπόψη ότι το πάγιο τέλος είναι 10€, 
η τιμή μονάδας ρεύματος είναι 0,06€ και ο ΦΠΑ είναι 23% (επιβάλλεται στο συνολικό 
κόστος). Τέλος, θα εμφανίζει το μήνυμα «Ο καταναλωτής .... οφείλει .... ευρώ». 

 
13. Να γραφεί αλγόριθμος πρόγραμμα που διαβάζει την χωρητικότητα ενός σκληρού δίσκου σε 

bit και την εμφανίζει αναλυτικά σε ΤΒ, GB, MB, KB, bytes και bit (δίνεται ότι: byte = 8 bit, KB 
= 1024 bytes, MB = 1024 KB, GB = 1024 MB, ΤΒ = 1024 GB) π.χ. χωρητικότητα = 
12345678901234 bit  είναι ισοδύναμη με 1 ΤΒ 413 GΒ 231 ΜΒ 625 ΚΒ 510 bytes 2 bit. 

 
14. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει για μια εφημερίδα το ποσό της ετήσιας συνδρομής της. 

Κατόπιν εκτυπώνει το ποσό που θα κέρδιζε ένας αναγνώστης αν ήταν συνδρομητής, ο οποίος 
αγοράζει μεσοβδόμαδα την εφημερίδα προς 0,99€ την ημέρα και το σαββατοκύριακο προς 
1,99€ την ημέρα. Να θεωρηθεί ότι το έτος έχει 52 εβδομάδες και η ότι η ετήσια συνδρομή 
επιβαρύνεται με ΦΠΑ 23%. 

 
15. Να γραφεί πρόγραμμα που θα δέχεται ένα τριψήφιο ακέραιο αριθμό και θα εμφανίζει το 

άθροισμα των ψηφίων του π.χ. αν δεχτεί τον αριθμό 483 θα εμφανίζει το 15. 
 

16. Να γραφεί πρόγραμμα που θα υπολογίζει και θα εμφανίζει την απόσταση δύο σημείων, των 
οποίων οι συντεταγμένες δίνονται από τον χρήστη. Η απόσταση μεταξύ δύο σημείων (x1,y1) 
και (x2,y2) ενός καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων υπολογίζεται από τον τύπο:  

 
 

17. Να γραφεί πρόγραμμα που θα δέχεται δύο αριθμούς που θα εκφράζουν την μέρα και τον 
μήνα μιας ημερομηνίας αντίστοιχα και στην συνέχεια θα υπολογίζει πόσες μέρες 
χρειάζονται για να φτάσουμε στο τέλος του χρόνου. Να θεωρηθεί ότι κάθε μήνας έχει 30 
ημέρες και άρα ο χρόνος έχει 360. 

 
18. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει έναν 4ψήφιο ακέραιο και εμφανίζει τα ψηφία του με 

την αντίστροφη σειρά π.χ. αν διαβάσει τον 4321, θα εμφανίζει τα ψηφία 1, 2, 3 και 4.  
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19. Να γραφεί πρόγραμμα που θα δέχεται σαν είσοδο ένα 3ψήφιο ακέραιο αριθμό και θα 
βρίσκει και θα τυπώνει τη διαφορά του αριθμού αυτού από τον αριθμό που προκύπτει αν 
αντιστραφούν τα ψηφία του π.χ. αν δεχτεί τον αριθμό 253 θα τυπώνει 352 - 253 = 99.      

 
20. Ένα ΑΤΜ τράπεζας βγάζει μόνο χαρτονομίσματα των 20 και των 50 ευρώ. Οι πελάτες έχουν 

δικαίωμα να ζητήσουν ποσό πολλαπλάσιο των 10 και μεγαλύτερο των 30 ευρώ. Να γραφεί 
πρόγραμμα που διαβάζει το ποσό που ζητά ο πελάτης και εμφανίζει πόσα 50-άρικα και πόσα 
20-άρικα θα του δώσει το ΑΤΜ (αν αυτό βγάζει όσο το δυνατό λιγότερα χαρτονομίσματα). 

 
21. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει μια τιμή που παριστάνει το χρόνο σε δευτερόλεπτα και 

την μετατρέπει σε 4 νέες τιμές που παριστάνουν τον ίδιο χρόνο σε ημέρες, ώρες, λεπτά και 
δευτερόλεπτα. Κατόπιν τον εμφανίζει στη μορφή  d : h : m : s  π.χ. αν διαβάσει την τιμή 
500000 τότε θα πρέπει να εμφανίζει 5 : 18 : 53 : 20 

 
22.  Να γραφεί πρόγραμμα που θα δέχεται ως είσοδο των αριθμό 1 ή τον αριθμό 0 και θα 

εμφανίζει αντίστοιχα τον αριθμό 0 ή τον αριθμό 1. 
 

23. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει δύο αριθμούς Α, Β και τους αντιμεταθέτει χωρίς όμως 
να κάνει χρήση βοηθητικής μεταβλητής. Επίσης, το πρόγραμμα διαβάζει 3 αριθμούς Α, Β και 
Γ και τους αντιμεταθέτει κυκλικά (Α → Β, Β → Γ και Γ → Α) χωρίς χρήση βοηθητικής 
μεταβλητής. 

 
24. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει δύο αριθμούς (έναν μονοψήφιο και έναν τετραψήφιο) 

και θα κατασκευάζει έναν καινούργιο αριθμό με βάση τους δύο προηγούμενους ως εξής: θα 
τοποθετεί τον μονοψήφιο αριθμό σαν μεσαίο ψηφίο στον τετραψήφιο κάνοντάς τον 
πενταψήφιο και στην συνέχεια θα τον εμφανίζει. (π.χ. αν ο μονοψήφιος είναι το 5 και ο 
τετραψήφιος το 1234 θα κατασκευάζει τον 12534). 

 
25. Να γραφεί πρόγραμμα που θα δέχεται έναν πραγματικό αριθμό και να τον στρογγυλοποιεί 

στον κοντινότερο ακέραιο. Για παράδειγμα αν ο αριθμός που διαβάστηκε είναι ο 7.24 να 
εμφανίζει 7, ενώ αν είναι ο 8.6743 να εμφανίζει 9. 
 

26. Ένα κατάστημα ηλεκτρικών ειδών προσφέρει τα προϊόντα του με την εξής πολιτική: 30% 
προκαταβολή, και το υπόλοιπο ποσό σε 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Να γραφεί πρόγραμμα 
που θα διαβάζει το ποσό αγοράς ενός πελάτη και θα υπολογίζει το ποσό της προκαταβολής 
και το ποσό κάθε δόσης. 
 

27. Μια τράπεζα δίνει 2% ετήσιο επιτόκιο για τις καταθέσεις της. Να γραφεί πρόγραμμα που θα 
διαβάζει το αρχικό ποσό κατάθεσης ενός καταθέτη και θα εμφανίζει το ποσό που αυτός θα 
έχει στο τέλος κάθε χρόνου για καθένα από τα επόμενα 3 χρόνια. 
 

28. Μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας χρεώνει την αποστολή sms προς 0.07€. Στην τιμή αυτή δεν 
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (23%). Η εταιρεία αποφάσισε για τον τρέχοντα μήνα να κάνει 
έκπτωση, στην τελική τιμή των μηνυμάτων, της 15%. Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει 
τον αριθμό των sms που έστειλε κάποιος συνδρομητής και θα εμφανίζει το ποσό που πρέπει 
να πληρώσει, με δεδομένο τον ΦΠΑ και την έκπτωση που προσφέρει η εταιρεία. 
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29. Το 1965 ο, συνιδρυτής της Intel, Gordon Moore διατύπωσε τον γνωστό «νόμο του Moore» 
σύμφωνα με τον οποίο η χωρητικότητα των επεξεργαστών σε transistor (συνεπώς και η 
ταχύτητά τους) διπλασιάζεται κάθε 18 μήνες. Να γραφεί πρόγραμμα που θα υπολογίζει και 
θα εμφανίζει τον αριθμό των transistor που θα περιέχει ένας επεξεργαστής σε 6 χρόνια από 
τώρα, αν ο σημερινός έχει 2000000000 (2 δισεκατομμύρια). 
 

30. Ένα πλήθος αυτοκινήτων λαμβάνει μέρος σε αγώνες ταχύτητας. Δεδομένου ότι στο τέλος 
τερματίζουν όλα τα αυτοκίνητα, να γραφεί πρόγραμμα που θα ζητά από το χρήστη την 
κατανάλωση βενζίνης σε λίτρα ανά χιλιόμετρο του αυτοκινήτου, το μήκος της πίστας σε 
χιλιόμετρα, τον αριθμό των αυτοκινήτων που παίρνουν μέρος και τον αριθμό των γύρων, 
και θα υπολογίζει το σύνολο των καυσίμων που καταναλώθηκαν (σε λίτρα): α) για κάθε 
αμάξι σε ένα γύρο, β) από όλα τα αμάξια σε ένα γύρο και γ) από όλα τα αμάξια σε έναν 
αγώνα. 
 

31. Δύο φίλοι δούλεψαν σε μία οικοδομή και πήραν και οι δύο μαζί Χ ευρώ. Να γραφεί 
πρόγραμμα το οποίο υλοποιεί τον παρακάτω αλγόριθμο: 
Α) Διαβάζει το ποσό Χ των χρημάτων που πήραν 
Β) Διαβάζει πόσες ημέρες εργάστηκε ο πρώτος φίλος και πόσες ο δεύτερος φίλος στην 

οικοδομή 
Γ) υπολογίζει και εμφανίζει πόσα χρήματα θα πάρει ο καθένας ξεχωριστά 
 

32. Σε ένα σημείο Χ της εθνικής οδού υπάρχει μια πινακίδα που δείχνει την απόσταση σε 
χιλιόμετρα 4 πόλεων Α, Β, Γ και Δ από αυτό. Οι πόλεις βρίσκονται η μία μετά την άλλη με τη 
σειρά που δίνονται με την πόλη Α να είναι η πιο κοντινή και την πόλη Δ να είναι η πιο μακρινή 
από το σημείο Χ. Να γραφεί πρόγραμμα που: 
Α) διαβάζει την απόσταση σε ακέραια χιλιόμετρα της καθεμιάς πόλης από το σημείο Χ 
Β) υπολογίζει την απόσταση σε χιλιόμετρα μεταξύ των πόλεων Α και Β, μεταξύ των πόλεων 

Β και Δ και μεταξύ των πόλεων Α και Γ 
Γ) εμφανίζει την κάθε μία απόσταση του ερωτήματος Β σε εκατοστά 
 

33. Τρεις φίλοι μοιράστηκαν ένα ποσό Χ ευρώ ως εξής: ο 1ος πήρε τα 2/5 του ποσού, ο 2ος 1/8 
λιγότερα από τον 1ο και ο τρίτος τα υπόλοιπα. Να γραφεί πρόγραμμα που: 
Α) θα διαβάζει το ποσό Χ (αριθμός με 2 δεκαδικά) που μοιράστηκαν οι φίλοι 
Β) θα υπολογίζει το ποσό που πήρε ο κάθε φίλος 
Γ) το εμφανίζει το ποσόστό του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε φίλο 
 

34. Ένας διανομέας γαλακτοκομικών προϊόντων τροφοδοτεί 20 καταστήματα με γάλα σε 
συσκευασίες του 1 λίτρου και μισού λίτρου. Τα καταστήματα είναι αριθμημένα από το 1 
μέχρι το 20 και ο διανομέας τα επισκέπτεται με τη σειρά, αφήνοντας σε κάθε ένα από αυτά, 
την τριπλάσια ποσότητα γάλατος σε συσκευασίες του 1 λίτρου και τη διπλάσια ποσότητα 
γάλατος σε συσκευασίες του μισού λίτρου σε σχέση με το προηγούμενο κατάστημα. Να 
γραφεί πρόγραμμα που: 
Α) θα διαβάζει τον αριθμό του καταστήματος που βρίσκεται ο διανομέας και τον αριθμό των 

λίτρων του ενός και του μισού λίτρου που θα αφήσει σε αυτό. 
Β) για καθένα από τα δύο επόμενα καταστήματα θα εμφανίζει τον αριθμό του καταστήματος 

και τον αριθμό των λίτρων του ενός και του μισού λίτρου που θα αφήσει σε αυτά. 



 

www.zioulas.gr Ευάγγελος Χ. Ζιούλας (Καθηγητής Πληροφορικής) 5 

 
35.  Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει 2 θετικούς διψήφιους αριθμούς Α και Β. Το πρόγραμμα 

θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το γινόμενο των δύο αριθμών υλοποιώντας τον 
χειρωνακτικό τρόπο υπολογισμού και εκτελώντας τα παρακάτω βήματα: 
Α) πολλαπλασιάζεται το 2ο ψηφίο του αριθμού Β με το 2ο ψηφίο του αριθμού Α και το 

υπόλοιπο της διαιρέσεως του γινομένου με το 10 τοποθετείται στη μεταβλητή Γ1. 
Β) το 2ο ψηφίο του Β πολλαπλασιάζεται με το 1ο ψηφίο του Α και στο υπόλοιπο της 

διαιρέσεως του γινομένου με το 10, προστίθεται το πηλίκο της διαίρεσης του 
προηγούμενου βήματος και το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στη μεταβλητή Γ2. 

Γ) το 2ο ψηφίο του Β πολλαπλασιάζεται με το 1ο ψηφίο του Α και το πηλίκο της διαίρεσης του 
με το 10 αποθηκεύεται στη μεταβλητή Γ3. 

Δ) με τον ίδιο τρόπο πολλαπλασιάζεται το 1ο ψηφίο του Β με το κάθε ένα ψηφίο του Α και 
έτσι δημιουργούνται οι μεταβλητές Δ1, Δ2 και Δ3. 

Ε) το γινόμενο των Α και Β είναι ο αριθμός Γ που έχει τέσσερα ψηφία: Δ3 χιλιάδες, Γ3+Δ2 
εκατοντάδες, Γ2 + Δ1 δεκάδες και Γ1 μονάδες.  


