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1. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα εμφανίζει τις παρακάτω λίστες αριθμών:  
α) τους περιττούς αριθμούς από το 1 έως το 100  
β) τα τετράγωνα των αριθμών από το 1 έως το 10  
γ) τους αριθμούς από το 50 μέχρι το 100 (ανά 5) σε φθίνουσα σειρά.   
 

2. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει Κ αριθμούς και θα εμφανίζει 
μήνυμα σχετικά με το αν είναι περισσότεροι οι άρτιοι ή περισσότεροι οι περιττοί 
από τους αριθμούς που διαβάστηκαν. Το πλήθος των αριθμών Κ που θα δοθούν, 
δίνεται από το χρήστη. 

 
3. Να διαβασθούν 5 ακέραιοι αριθμοί διαφορετικοί από το μηδέν και να βρεθεί το 

άθροισμα αυτών που είναι άρτιοι και το γινόμενο αυτών που διαιρούνται με το 3. 
 

4. Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει 10 αριθμούς και υπολογίζει τον μεγαλύτερο 
(max) και τον μικρότερο (min) από τους αριθμούς που διάβασε. 

 
5. Ένα αμφιθέατρο έχει 20 σειρές καθισμάτων. Στην πρώτη σειρά βρίσκονται 10 

θέσεις και σε κάθε επόμενη σειρά υπάρχουν 3 θέσεις παραπάνω σε σχέση με την 
προηγούμενη. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος υπολογίζει πόσες θέσεις έχει το 
αμφιθέατρο. 

 
6. Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει άγνωστο πλήθος από ακέραιους αριθμούς, 

μέχρι να διαβαστεί ο αριθμός 0. Κατόπιν, υπολογίζει και εμφανίζει το ποσοστό των 
άρτιων και το ποσοστό των περιττών από τους αριθμούς που διαβάστηκαν (ο 
αριθμός 0 δεν λαμβάνεται υπόψη). 

 
7. Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει έναν αριθμό από 1 έως 10 (έλεγχος 

εγκυρότητας) και κατόπιν εμφανίζει την προπαίδεια αυτού του αριθμού. 
 

8. Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό και εμφανίζει όλους τους 
διαιρέτες του καθώς και το πλήθος τους. 

 
9. Από ένα Λύκειο αποφοίτησαν 50 μαθητές. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος για 

κάθε μαθητή:  
Α) Να διαβάζει το όνομα και το βαθμό του απολυτηρίου. 
Β) Να εμφανίζει το όνομα του μαθητή και την ένδειξη ‘Άριστα” αν ο βαθμός του 

είναι από 18 και πάνω. Γ) Να εμφανίζει το όνομα και το βαθμό του μαθητή που 
έχει την υψηλότερη βαθμολογία (θεωρήστε ότι υπάρχει μόνο ένας). 

ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
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10. Στο πληροφοριακό σύστημα ενός βιβλιοπωλείου καταχωρούνται για κάθε βιβλίο, ο 
τίτλος, ο συγγραφέας, η χώρα και η τιμή του βιβλίου. Να γραφεί αλγόριθμος που: 
Α) Για κάθε βιβλίο διαβάζει τα παραπάνω δεδομένα. Η διαδικασία να γίνεται 

επαναληπτικά, έως ότου δοθεί ως τίτλος βιβλίου η λέξη “ΤΕΛΟΣ”. 
Β) Εμφανίζει το πλήθος των ελληνικών βιβλίων (χώρα “ΕΛΛΑΔΑ”).  
Γ) Εμφανίζει τη μέση τιμή των βιβλίων του συγγραφέα “Ελύτη”. 

 
11. Στο Μαραθώνιο της Αθήνας τρέχουν 15000 δρομείς από διάφορες χώρες του 

κόσμου. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος: 
Α) Για κάθε αθλητή να διαβάζει τη χώρα προέλευσης και τον χρόνο που έκανε. 
Β) Εμφανίζει πόσοι Έλληνες δρομείς αγωνίστηκαν (χώρα = "ΕΛΛΑΔΑ") 
Γ) Εμφανίζει τον μικρότερο χρόνο που επιτεύχθηκε. 

 
12. Σε μια εξέταση ξένης γλώσσας 400 υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά και γραπτά 

και βαθμολογούνται από το 1 έως το 100 σε κάθε εξέταση. Να αναπτύξετε 
αλγόριθμο ο οποίος:  
Α) Να διαβάζει το όνομα, την προφορική και τη γραπτή βαθμολογία κάθε 

υποψηφίου.  
Β) Να εμφανίζει στη συνέχεια το μήνυμα «Η προφορική βαθμολογία είναι 

μεγαλύτερη από τη γραπτή», στην περίπτωση που αυτό συμβαίνει.  
Γ) Να εμφανίζει στο τέλος, το μέσο όρο της γραπτής βαθμολογίας όλων των 

υποψηφίων. 
 
13. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος: 

Α) Να διαβάζει επαναληπτικά αριθμούς μέχρι το άθροισμα τους να γίνει 
μεγαλύτερο ή ίσο του 100. 

Β) Στο τέλος να εμφανίζει το πλήθος των αριθμών που ήταν μεγαλύτεροι του 20. 
Γ) Στο τέλος να εμφανίζει και τον μέσο όρο των αριθμών που δόθηκαν. 

 
14. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος: 

Α) Να διαβάζει επαναληπτικά ακέραιους αριθμούς μέχρις ότου δοθεί ο αριθμός 0. 
Β) Να εμφανίζει στο τέλος το πλήθος των θετικών αριθμών από τους αριθμούς που 

διάβασε. 
Γ) Να υπολογίζει και να εμφανίζει στο τέλος το άθροισμα όλων των αριθμών που 

διάβασε. 
 
15. Για τους μαθητές μιας τάξης να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος: 

A) Να εισάγει από το πληκτρολόγιο επαναληπτικά το γενικό βαθμό μαθητή της 
τάξης, μέχρι να πληκτρολογηθεί ο αριθμός 0 (μηδέν). 

B) Να υπολογίζει και να εμφανίζει στο τέλος, το πλήθος των μαθητών με βαθμό 
κάτω από 10.  

Γ) Να υπολογίζει και να εμφανίζει στο τέλος το μέσο όρο των βαθμών της τάξης. 
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16. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα εκτυπώνει τις τιμές της συνάρτησης 𝑓(𝑥) =

4|𝑥| + 
√𝑥+2

2𝑥
     όταν το x παίρνει τις τιμές στο διάστημα [10, 50] με θετικό βήμα 0,5.   

 
17. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα εμφανίζει όλους τους τριψήφιους αριθμούς 

που το άθροισμα των ψηφίων τους είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 12.   (σχολικό βιβλίο 

άσκηση 30, σελ. 52) 
 

18. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει γράμματα μέχρι να βρει τρεις 
φορές το γράμμα Α. Όταν σταματήσει το διάβασμα γραμμάτων, ο αλγόριθμος θα 
εκτυπώνει πόσα συνολικά γράμματα διαβάστηκαν.   (σχολικό βιβλίο άσκηση 32, σελ. 53) 
 

19. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει αριθμούς, μέχρι να διαβαστεί ο 
αριθμός 0. Ο αλγόριθμος θα εκτυπώνει το άθροισμα και το πλήθος των αριθμών 
που δόθηκαν και ήταν μεγαλύτεροι του 50.   (σχολικό βιβλίο άσκηση 33, σελ. 53) 

 

20. Ένα ψηφιακό φωτογραφικό άλμπουμ έχει αποθηκευτικό χώρο Ν Μbytes. Να 
αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει το μέγεθος της κάθε φωτογραφίας 
που επιχειρείται να αποθηκευτεί στο άλμπουμ, μέχρι το άλμπουμ να μη χωράει 
άλλη φωτογραφία. Ο αλγόριθμος θα επαναλαμβάνεται και θα σταματά αν το 
μέγεθος της φωτογραφίας που προσπαθεί κάποιος να αποθηκεύσει είναι 
μεγαλύτερο από τον διαθέσιμο χώρο του άλμπουμ. Όταν η εισαγωγή φωτογραφιών 
σταματήσει, ο αλγόριθμος θα εκτυπώνει το μήνυμα «Δεν χωράει». Στην περίπτωση 
που περίσσεψε χώρος να τον εκτυπώνει. Τέλος, να εκτυπώνει το πλήθος των 
φωτογραφιών που αποθηκεύτηκαν.   (σχολικό βιβλίο άσκηση 34, σελ. 53) 

 


