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1. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό και θα 
υπολογίζει και θα εμφανίζει τον επόμενο άρτιο.  (σχολικό βιβλίο άσκηση 24, σελ. 52) 
 

2.  Σε έναν λογαριασμό τραπέζης παρέχεται κλιμακωτά το 
επιτόκιο που φαίνεται στον πίνακα. Να αναπτύξετε 
αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει το ποσό χρημάτων που 
έχει ο λογαριασμός και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει 
τον τόκο που θα λάβει μετά από ένα έτος, καθώς και το συνολικό ποσό χρημάτων 
μαζί με τον τόκο.  (σχολικό βιβλίο άσκηση 25, σελ. 52) 

 
3. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει το τρέχον έτος και αν αυτό είναι 

από το 2001 μέχρι και το 2099 να εμφανίζει το μήνυμα «21ος αιώνας». Αν το έτος 
είναι από το 2002 και πάνω, να εμφανίζει το μήνυμα «Χρήση του €».  (σχολικό βιβλίο 

άσκηση 26, σελ. 52) 
 

4. Ένα επιστημονικό σωματείο έχει 1.200 μέλη. Η γενική συνέλευση του σωματείου 
είναι σε απαρτία όταν είναι παρόν το 1/3 των μελών του. Για να υπερψηφιστεί μια 
πρόταση, θα πρέπει περισσότεροι από το 1/2 των παρόντων μελών να ψηφίσουν 
υπέρ. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει τον αριθμό των παρόντων 
μελών και αν ο αριθμός επιτρέπει την πραγματοποίηση της ψηφοφορίας, θα 
διαβάζει τον αριθμό αυτών που ψήφισαν υπέρ της πρότασης και θα εμφανίζει το 
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, δηλαδή αν υπερψηφίστηκε, αν καταψηφίστηκε ή αν 
δεν μπορεί να ψηφιστεί.  (σχολικό βιβλίο άσκηση 27, σελ. 52) 

 
5. Ένας συνδρομητής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας έχει επιλέξει ένα πρόγραμμα με 

πάγιο 50 ευρώ τον μήνα. Στο πρόγραμμα δικαιούται τις παροχές που φαίνονται 
στον παρακάτω πίνακα. Ωστόσο, αν ξεπεράσει τον αριθμό που δικαιούται σε 
κάποια από τις παροχές, τότε χρεώνεται επιπλέον κόστος για κάθε παροχή που 
ξεπερνάει. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει τα λεπτά ομιλίας, το 
πλήθος των SMS, το πλήθος των MB και ανάλογα θα εμφανίζει τη μηνιαία χρέωση 
του καταναλωτή.  

 
 
 
 
(σχολικό βιβλίο άσκηση 28, σελ. 52) 

 

Ποσό Επιτόκιο 

≤ 5.000 1,8% το έτος 

> 5.000 1,5% το έτος 

Παροχές Πλήθος Επιπλέον Πλήθος 

Λεπτά ομιλίας/μήνα 1.000 Κλήσεις Ομιλίας 0,0055 €/δευτερόλεπτο 

SMS/μήνα 100 SMS 0,08 €/SMS 

MB/μήνα 1.000 MB 0,05 €/MB 

ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
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6. Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει 3 αριθμούς και υπολογίζει και εμφανίζει στην 
οθόνη τον μεγαλύτερο (ΜΑΧ) από αυτούς.  
 

7. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τρεις αριθμούς και θα εμφανίζει τον 
μικρότερο από αυτούς, αν αυτός υπάρχει, διαφορετικά κατάλληλο μήνυμα. 

 

8. Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει δύο ακέραιους αριθμούς και θα ελέγχει αν 
κάποιος από τους αριθμούς είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του άλλου, εμφανίζοντας 
κατάλληλο μήνυμα.  
π.χ. αν διαβάσει 3 και 12, εμφανίζει μήνυμα «Ο αριθμός 12 είναι πολλαπλάσιο του 
3», ενώ αν διαβάσει 23 και 5, εμφανίζει μήνυμα «Δεν βρέθηκε πολλαπλάσιο» 

 
9. Σε ένα συνδρομητικό κανάλι η μηνιαία συνδρομή είναι 20 € και η χρέωση ανά 

ταινία γίνεται κλιμακωτά βάσει του παρακάτω πίνακα. Να γραφεί αλγόριθμος που 
για έναν συνδρομητή: 
Α) διαβάζει το όνομα και τον αριθμό των ταινιών που είδε σε διάρκεια ενός μήνα. 
Β) εμφανίζει το ποσό πληρωμής ως εξής: «Κόστος συνδρομητή» … «είναι» … 

Ταινίες Χρέωση/ταινία (€) 

1 – 10 1,5 

11 – 20 1,2 

21 – 30 0,80 

31 - άνω 0,50 

 
10. Το κλασικό παιχνίδι «Πέτρα-Ψαλίδι-Χαρτί» παίζεται με δύο παίκτες. Σε κάθε γύρο 

του παιχνιδιού, ο κάθε παίκτης επιλέγει ένα από τα ΠΕΤΡΑ, ΨΑΛΙΔΙ, ΧΑΡΤΙ, και 
παρουσιάζει την επιλογή του ταυτόχρονα με τον αντίπαλό του. Η ΠΕΤΡΑ κερδίζει το 
ΨΑΛΙΔΙ, το ΨΑΛΙΔΙ το ΧΑΡΤΙ και το ΧΑΡΤΙ την ΠΕΤΡΑ. Σε περίπτωση που οι δύο 
παίκτες έχουν την ίδια επιλογή, ο γύρος λήγει ισόπαλος.  
Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος διαβάζει τα ονόματα των δύο παικτών και 
υλοποιεί το παραπάνω παιχνίδι για έναν μόνο γύρο ως εξής:  
A) Διαβάζει την επιλογή κάθε παίκτη, η οποία μπορεί να είναι μία από τις εξής: 

ΠΕΤΡΑ,ΨΑΛΙΔΙ, ΧΑΡΤΙ  
B) Συγκρίνει τις επιλογές των παικτών και διαπιστώνει το νικητή του γύρου ή την 

ισοπαλία.  
Γ) Εμφανίζει το όνομα του νικητή ή, αν δεν υπάρχει νικητής, το μήνυμα «ΤΟ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΗΞΕ ΙΣΟΠΑΛΟ». 
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11. Το υπουργείο οικονομικών για να ελαφρύνει οικονομικά τις οικογένειες με πολλά 

παιδιά εφάρμοσε μια φορολογική πολιτική όπου, ανάλογα με το πλήθος των 
παιδιών μιας οικογένειας αφαιρεί κλιμακωτά ανάλογο ποσό από το φόρο που θα 
πληρώσουν, με βάση τον παρακάτω πίνακα: 

Αριθμός παιδιών Ποσό αφαίρεσης φόρου ανά παιδί 

0 έως 1 0 ευρώ 

2 έως 3 300 ευρώ 

4 και άνω 500 ευρώ 

Να αναπτύξετε έναν αλγόριθμο ο οποίος για μία και μόνο οικογένεια: 
Α) Να διαβάζει το φόρο που πρέπει να πληρώσει καθώς και το πλήθος των παιδιών 
Β) Να εμφανίζει το μήνυμα «είναι πολύτεκνη οικογένεια», μόνο στη περίπτωση 

που έχει από 3 παιδιά και πάνω. 
Γ) Να υπολογίζει το τελικό ποσό φόρου που πρέπει να πληρώσει η οικογένεια (να 

θεωρηθεί ότι ο φόρος δεν μπορεί να είναι αρνητικός). 
 
12. Μία αεροπορική εταιρεία κάνει έκπτωση στους πελάτες της ανάλογα με τα μίλια 

που έχουν ταξιδέψει στο παρελθόν. Η έκπτωση γίνεται βάσει του παρακάτω πίνακα: 

Διανυθέντα μίλια Ποσοστό 
έκπτωσης 

Από 0 έως και 4000 0% 

Από 4001 έως 10000 10% 

Από 10001 έως 20000 20% 

Πάνω από 20000 30% 

Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος: 
Α) Να διαβάζει την αρχική τιμή του εισιτηρίου και τα συνολικά μίλια που έχει 

ταξιδέψει στο παρελθόν ο πελάτης. 
Β) Να υπολογίζει την τιμή του εισιτηρίου μετά την έκπτωση. 
Γ) Να τυπώνει το μήνυμα “ Η τελική τιμή του εισιτηρίου είναι:” και την τελική τιμή. 

 
13. Μια ναυτιλιακή εταιρεία εφαρμόζει την τιμολογιακή πολιτική που φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα, σε ένα μεταφορικό της πλοίο, σε σχέση με τα επιβατικά 
αυτοκίνητα που μεταφέρονται: 

Βάρος οχήματος Χρέωση 

Έως και 1500 κιλά 50 ευρώ το όχημα 

Πάνω από 1500 κιλά 70 ευρώ το όχημα 

Ο οδηγός δεν πληρώνει εισιτήριο, ενώ κάθε επιπλέον επιβάτης του οχήματος 
πληρώνει 15 ευρώ. Να γράψετε αλγόριθμο, ο οποίος: 
Α) Να διαβάζει το βάρος ενός οχήματος και το συνολικό αριθμό των επιβατών του. 
Β) Να υπολογίζει το κόστος για το όχημα αυτό με βάση το βάρος του. 
Γ) Να εμφανίζει το συνολικό κόστος των επιβατών και του οχήματος (να θεωρηθεί 

ότι υπάρχει επιπλέον χρέωση ΦΠΑ = 23% επί του συνολικού κόστους). 


