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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 5 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 
 
 
 
 

ΑΣΚΗΣΗ 1 
Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει ένα άγνωστο πλήθος ακέραιων αριθμών μέχρι να διαβαστούν 10 
αρνητικοί. Επίσης υπολογίζει και τυπώνει το άθροισμα των αριθμών που ήταν θετικοί.   

 
ΑΣΚΗΣΗ 2 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να κρατήσει στατιστικά στοιχεία για την οικονομική ανάπτυξη των 27 χωρών 
της, καθώς και σε ποιες χώρες πρέπει να παρθούν άμεσα μέτρα. Να γραφεί πρόγραμμα που: 
Α) διαβάζει για κάθε χώρα το όνομα, το δείκτη ανεργίας (%) και τον πληθωρισμό (%). 
Β) εμφανίζει το πλήθος των χωρών με πληθωρισμό άνω του 4%. 
Γ) εμφανίζει τη χώρα με το μεγαλύτερο δείκτη ανεργίας. 
Δ) εμφανίζει το μέσο πληθωρισμό στις χώρες Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία.  

  
ΑΣΚΗΣΗ 3 
Ο πελάτης μιας τράπεζας καταθέτει σε αυτήν κάποιο ποσό χρημάτων. Το επιτόκιο καταθέσεων της 
τράπεζας είναι 3.5% και αυξάνεται 0.3% ετησίως με ανώτατη τιμή το 6.5%. Να αναπτύξετε πρόγραμμα που 
θα διαβάζει το ποσό κατάθεσης και τα έτη που θα παραμείνει στην τράπεζα (θεωρώντας ότι δεν θα γίνει 
ανάληψη) και να εμφανίζει το τελικό ποσό που θα είναι διαθέσιμο στον πελάτη αυτόν. 

 
ΑΣΚΗΣΗ 4 
Μια τράπεζα δίνει ετήσιο επιτόκιο κατάθεσης 5.4%. Για τη δημιουργία ενός νέου λογαριασμού, η τράπεζα 
απαιτεί αρχικό ποσό κατάθεσης τουλάχιστον 300 ευρώ. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει την αρχική 
κατάθεση ενός πελάτη και υπολογίζει και εμφανίζει σε πόσα έτη το κεφάλαιο του πελάτη θα ξεπεράσει τα 
15.000 ευρώ (να θεωρηθεί ότι ο πελάτης αρχικά καταθέτει ποσό μικρότερο από 15000). 

 
ΑΣΚΗΣΗ 5 
Η χρέωση μιας εταιρίας τηλεφωνίας γίνεται κλιμακωτά 
βάσει του πίνακα. Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει 
επαναληπτικά το όνομα ενός συνδρομητή, τις αστικές και 
τις υπεραστικές μονάδες που κατανάλωσε και να 
εκτυπώνει το ποσό του λογαριασμού του, μέχρι να 
διαβαστεί ως όνομα του "Τέλος". Το πρόγραμμα πρέπει να 
επιστρέφει στο τέλος το συνολικό ποσό εισπράξεων της 
εταιρίας.  

 
ΑΣΚΗΣΗ 6 
Μια δημόσια υπηρεσία διενεργεί διαγωνισμό πρόσληψης και θέλει να εξάγει στατιστικά στοιχεία. Να 
γραφεί πρόγραμμα το οποίο: 
α) διαβάζει το ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου μέχρι να δοθεί ως είσοδος το κενό. 
β) διαβάζει την οικογενειακή κατάσταση κάθε υπαλλήλου (‘Ε’ = Έγγαμος, ‘Α’ = Άγαμος) ελέγχοντας την ορθή 

εισαγωγή.       
γ) διαβάζει το επίπεδο εκπαίδευσης κάθε υπαλλήλου (1 = Υποχρεωτική Εκπαίδευση, 2=Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 3 =Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση) ελέγχοντας την ορθή εισαγωγή.    

Πάγιο: 15 € 

Αστικές  
μονάδες: 

0.030 € ανά μονάδα 

Υπεραστικές  
μονάδες: 

0 - 150 0.045 € ανά μονάδα 

151 - 500 0.039 € ανά μονάδα 

501 - άνω 0.033 € ανά μονάδα 
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δ) υπολογίζει και εμφανίζει το πλήθος των υπαλλήλων που είναι έγγαμοι.    
ε) στο πλήθος των εγγάμων υπαλλήλων να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό των υπαλλήλων που 

έχουν υποχρεωτική και το ποσοστό των υπαλλήλων που έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση. 

 
ΑΣΚΗΣΗ 7 

Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει έναν πραγματικό αριθμό και υπολογίζει και εμφανίζει το ακέραιο 
μέρος του αριθμού χωρίς την χρήση της εντολής Α_Μ( ). 

 
ΑΣΚΗΣΗ 8 

Ένας καταθέτης έχει για κωδικό πρόσβασης (PIN) στη μαγνητική του κάρτα αναλήψεως έναν τετραψήφιο 
αριθμό xyzq, όπου γνωρίζουμε ότι το x είναι άρτιος αριθμός, το z περιττός και το q πολλαπλάσιο του 4. 
Γνωρίζουμε επίσης ότι όλα τα ψηφία που έχει επιλέξει είναι διάφορα του 0 και ότι αν κωδικός του 
πενταπλασιαστεί και διαιρεθεί με το 3, έχει πάντα υπόλοιπο 1. Για παράδειγμα οι επόμενοι αριθμοί 
αποτελούν πιθανούς κωδικούς: 4394, 6434, 8558. Να γραφεί πρόγραμμα που να μας εμφανίζει όλους τους 
πιθανούς κωδικούς, όπως και το πλήθος τους 

 
ΑΣΚΗΣΗ 9 
Να γραφεί πρόγραμμα που να εμφανίζει την προπαίδεια των 10 πρώτων θετικών ακέραιων αριθμών (1-
10). Η προπαίδεια κάθε αριθμού θα πρέπει να χωρίζεται με μία κενή γραμμή από την προπαίδεια του 
επόμενου αριθμού. 

 
ΑΣΚΗΣΗ 10 
Μια εταιρία διαθέτει έναν αυτόματο τυποποιητή πορτοκαλιών που δέχεται έναν αριθμό πορτοκαλιών κάθε 
μέρα και για κάθε πορτοκάλι διαβάζει το βάρος του και τη διάμετρό του και το κατατάσσει ανάλογα στις 
παρακάτω κατηγορίες:  
 
 
 
 
 
Να γραφεί πρόγραμμα που: 
Α) διαβάζει επαναληπτικά το βάρος και τη διάμετρο άγνωστου πλήθους πορτοκαλιών, σταματώντας αν 

δοθεί ως τιμή βάρους ή διαμέτρου το 0. 
Β) εμφανίζει τα ποσοστά (%) των πορτοκαλιών κάθε κατηγορίας. 
Γ) εμφανίζει το συνολικό βάρος πορτοκαλιών (σε κιλά) που συγκεντρώθηκαν. 
Δ) αν κάθε φορτηγό μπορεί να μεταφέρει 400 κιλά βάρους, πόσα φορτηγά θα χρειαστούν για τη μεταφορά 

των πορτοκαλιών που δεν θα πάνε για χυμοποίηση;  

   
ΑΣΚΗΣΗ 11 
Σε μια τάξη Γ’ Λυκείου υπάρχουν 12 μαθητές που έχουν βαθμολογηθεί σε 14 μαθήματα. Να γραφεί 
πρόγραμμα που: 
Α) διαβάζει το όνομα και τους βαθμούς κάθε μαθητή 
Β) εμφανίζει το μέσο όρο βαθμολογίας κάθε μαθητή 
Γ) εμφανίζει το όνομα και το μέσο όρο του καλύτερου μαθητή της τάξης  

 
 

Βάρος 100 έως 150 gr και διάμετρος 8 έως 10 cm Α’ Διαλογής 

Διάμετρος 6 έως και κάτω των 8 cm Β’ Διαλογής  

Άλλη περίπτωση Χυμοποίηση 
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ΑΣΚΗΣΗ 12 
Σε μια κινηματογραφική αίθουσα υπάρχουν συνολικά 500 θέσεις. Κάθε θεατής έχει δικαίωμα να κλείσει 
όσες θέσεις επιθυμεί είτε τηλεφωνικά είτε απευθείας στο ταμείο. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο: 
α) διαβάζει τον αριθμό των θέσεων που επιθυμεί κάθε φορά ένας θεατής. 
β) αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις τότε να εμφανίζεται 1) ο αριθμός των θέσεων που μένουν κενές μετά 

την κράτηση και 2) ο συνολικός αριθμός κρατήσεων μέχρι στιγμής. 
Σε περίπτωση που ο αριθμός των θέσεων που θέλει κάποιος θεατής είναι μεγαλύτερος από εκείνες που 
είναι ακόμα κενές, να εμφανίζεται μήνυμα που να δίνει το μέγιστο αριθμό θέσεων που μπορεί να κάνει 
κράτηση. Το πρόγραμμα θα επαναλαμβάνεται μέχρι την πλήρωση όλων των θέσεων της αίθουσας. 

 
ΑΣΚΗΣΗ 13 
Από έρευνες έχει φανεί ότι μια κοινότητα μελισσών υπό κανονικές συνθήκες αναπτύσσεται με ρυθμό 3.6% 
ετησίως. Αν ένας μελισσοκόμος διαθέτει μελίσσια με συνολικό πληθυσμό 1100 μέλισσες σε πόσα έτη θα 
ξεπεράσει τη χωρητικότητα των κυψελών του που είναι 3000 μέλισσες; 

 
ΑΣΚΗΣΗ 14 
Να γραφεί πρόγραμμα που θα υπολογίζει το πλήθος των όρων που μπορούν να προστεθούν στην 
παρακάτω παράσταση, ώστε το άθροισμα να μην ξεπεράσει το 2000. 

Sum = 1 + 2 + 4 + 7 + 11 + 16 + 22 + 29 + … 

ΑΣΚΗΣΗ 15 
Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει άγνωστο πλήθος αριθμών που θα τερματίζει με το 0 και θα 
εντοπίζει και θα εκτυπώνει το ποσοστό αυτών που είναι πολλαπλάσιοι του 5.  

 
ΑΣΚΗΣΗ 16 
Να γραφεί πρόγραμμα που υπολογίζει το ημίτονο και το συνημίτονο μιας γωνίας x με βάση τις παρακάτω 
σχέσεις:  

 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 17 
Ο μισθός ενός υπαλλήλου είναι 1250 €, ενώ σύμφωνα με το μισθολόγιο αυξάνεται κατά 11% ετησίως. Κάθε 
μήνα έχει αποφασίσει να αποταμιεύει 9% του μισθού για το όνειρό του που είναι η αγορά φουσκωτού 
σκάφους. Να αναπτύξετε πρόγραμμα που θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει σε πόσους μήνες θα κατορθώσει 
να προβεί στην αγορά του φουσκωτού αξίας 45000 €. 

 
ΑΣΚΗΣΗ 18 
Να αναπτυχθεί πρόγραμμα που να διαβάζει άγνωστο πλήθος αριθμών και να υπολογίζει και να εκτυπώνει 
το άθροισμα και το μέσο όρο τους. Η επανάληψη να τερματίζεται όταν θα διαβαστεί ο αριθμός 13 ή όταν 
διαβαστούν 50 αριθμοί. 

 
ΑΣΚΗΣΗ 19 
Ένα στάδιο έχει 33 σειρές καθισμάτων. Στην πρώτη σειρά βρίσκονται 800 θέσεις ενώ για κάθε επόμενη 
σειρά οι θέσεις αυξάνονται κατά 100. Να θεωρηθεί ότι:  
▪ οι οπαδοί κάθε φιλοξενούμενης ομάδας τοποθετούνται πάντα στις πιο πάνω σειρές του σταδίου (από 

την 33η και κάτω). 
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▪ οι οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας τοποθετούνται πάντα στις πρώτες σειρές του σταδίου (από την 1η 
και πάνω). 

▪ οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας τοποθετούνται στις σειρές 10 έως 15 του σταδίου. 
▪ μεταξύ των φιλάθλων των δύο ομάδων μεσολαβούν πάντα για λόγους ασφαλείας δύο σειρές με κενά 

καθίσματα. 
Να γραφεί πρόγραμμα που: 
Α) θα υπολογίζει πόσες θέσεις έχει το στάδιο. 
Β) πόσα καθίσματα για τους κατόχους διαρκείας παρέχει το στάδιο;   
Γ) σε πόσες σειρές θα φιλοξενηθούν οι οπαδοί μιας ομάδας που έχει 20000 κόσμο; 
Δ)πόσα καθίσματα διατίθενται για τους οπαδούς της γηπεδούχου ομάδας στο συγκεκριμένο αγώνα; 

 
ΑΣΚΗΣΗ 20 
Να γραφεί πρόγραμμα που δέχεται ένα τετραψήφιο ακέραιο που συμβολίζει ένα έτος του παρελθόντος 
(διασφάλιση < 2016), και να εμφανίζει τις ημέρες που το χωρίζουν από την 31η Δεκεμβρίου 2016. Να 
λαμβάνονται υπόψη τα δίσεκτα έτη (δίσεκτο είναι το έτος που είναι πολλαπλάσιο του 400 ή είναι 
πολλαπλάσιο του 4 και όχι του 100). π.χ. αν δοθεί το έτος 2010 θα εμφανίζει 2557 ημέρες  (= 
365+365+366+365+365+365+366). 

 
ΑΣΚΗΣΗ 21 
Ένας αγρότης προκειμένου να κάνει μια γεώτρηση στο κτήμα του, συμφώνησε με το χειριστή του 
γεωτρύπανου το 1ο μέτρο να κοστίσει 6 € και αυξανομένου του βάθους, να αυξάνεται και η τιμή κάθε 
μέτρου κατά 1,5 €. Ο αγρότης διαθέτει συνολικά 1400 €. Να γραφεί πρόγραμμα που να υπολογίζει το βάθος 
που μπορεί να πάει η γεώτρηση στο κτήμα του αγρότη, με δεδομένο τα χρήματα που αυτός διαθέτει. 

 
ΑΣΚΗΣΗ 22 
Οι βαθμολογητές των γραπτών των πανελληνίων εξετάσεων βαθμολογούν με άριστα το 100, ενώ κάθε 
γραπτό διορθώνεται από 2 άτομα χωρίς να γνωρίζει ο ένας τη βαθμολογία του άλλου. Ωστόσο, αν μεταξύ 
των δυο βαθμολογιών παρατηρηθεί διαφορά μεγαλύτερη των 11 μορίων τότε το γραπτό διορθώνεται και 
από τρίτο βαθμολογητή και σε αυτήν την περίπτωση ο τελικός γραπτός βαθμός είναι ο μέσος όρος των 3 
βαθμολογιών, διαφορετικά αν δεν υπάρξει αναβαθμολόγηση τελικός βαθμός θεωρείται ο μέσος όρος των 
2 βαθμολογιών. Να αναπτυχθεί πρόγραμμα που θα διαβάζει το όνομα ενός μαθητή της Γ' Λυκείου, και για 
κάθε έναν από τα 6 μαθήματα που εξετάζεται πανελλαδικά τους δύο προφορικούς του βαθμούς και τους 
βαθμούς του γραπτού του από τους δυο βαθμολογητές (και το βαθμό του τρίτου βαθμολογητή μόνο στην 
περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο) και θα εμφανίζει τους βαθμούς πρόσβασης σε κάθε μάθημα 
καθώς και το γενικό βαθμό πρόσβασης στις πανελλήνιες εξετάσεις (μέσος όρος βαθμών πρόσβασης). Να 
θεωρηθεί ότι ο μέσος προφορικός βαθμός δεν μπορεί να απέχει πάνω από 2 μονάδες από τον τελικό 
γραπτό βαθμό. Ισχύει ότι βαθμός πρόσβασης = 70% * γραπτός βαθμός και 30% * προφορικός βαθμός. 

 
ΑΣΚΗΣΗ 23 
Ένας μαθητής ζήτησε από τους γονείς του να του αγοράσουν ένα υπολογιστικό σύστημα αξίας 1850€. Οι 
γονείς του δήλωσαν ότι μπορούν να του διαθέσουν σταδιακά το ποσό, δίνοντας του κάθε εβδομάδα ποσό 
διπλάσιο από την προηγούμενη, αρχίζοντας την πρώτη εβδομάδα με ποσό 15 €. Να γραφεί πρόγραμμα 
που:  
Α) να υπολογίζει σε πόσες εβδομάδες ο μαθητής θα μπορέσει να αγοράσει το υπολογιστικό σύστημα 
Β) να υπολογίζει  και να ελέγχει πιθανό περίσσευμα χρημάτων 
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ΑΣΚΗΣΗ 24 
Ο πελάτης μιας τράπεζας καταθέτει σε αυτήν ένα χρηματικό ποσό. Η τράπεζα δίνει κυμαινόμενο επιτόκιο 
ανάλογα με τη τιμή του πληθωρισμού στο τέλος κάθε χρόνου. Να γραφεί πρόγραμμα που δέχεται σαν 
είσοδο το αρχικό ποσό της κατάθεσης και τα χρόνια παραμονής του ποσού στη τράπεζα και θα υπολογίζει 
τους συνολικούς τόκους που θα πάρει ο πελάτης. 
Να θεωρηθεί ότι το φετινό τρέχον επιτόκιο είναι 5% και κάθε χρόνο μειώνεται κατά 0,25% μέχρι το επιτόκιο 
να πέσει κάτω του 0,80% οπότε και σταθεροποιείται 

 
ΑΣΚΗΣΗ 25 
Λέγεται ότι ο εφευρέτης του σκακιού παρακλήθηκε από ένα Ινδό βασιλιά να ζητήσει όποια αμοιβή ήθελε 
για την ιδέα του. Ο εφευρέτης ζήτησε να πάρει το ρύζι που θα μαζευόταν ως εξής: Στο 1ο τετράγωνο του 
σκακιού θα έβαζε 1 κόκκο ρυζιού, στο 2ο τετράγωνο 2 κόκκους ρυζιού, στο 3ο τετράγωνο 4 κόκκους, στο 4ο 
τετράγωνο 8 κόκκους κλπ. Να γραφεί πρόγραμμα που θα υπολογίζει πόσοι τόνοι ρυζιού θα ήταν η 
ποσότητα αυτή, αν θεωρηθεί ότι 1 Kg ρυζιού έχει 5000 κόκκους και μια σκακιέρα αποτελείται από 8x8 
τετράγωνα. 

 
ΑΣΚΗΣΗ 26 
Η φοίτηση σε ένα ιδιωτικό γυμνάσιο κοστίζει 3.800 € για την Α’ τάξη, 4.500 € για τη Β’ και 5.400 € για τη Γ’ 
τάξη. Να γραφεί πρόγραμμα που:  
Α) θα διαβάζει επαναληπτικά το όνομα ενός μαθητή και την τάξη που θα φοιτήσει ελέγχοντας την 

εγκυρότητα της καταχώρησης της τάξης (Α, Β ή Γ). Η επανάληψη θα τερματίζεται όταν δοθεί ως όνομα 
η λέξη "τέλος".  

Β) θα εκτυπώνει πόσοι μαθητές είναι εγγεγραμμένοι σε κάθε τάξη. 
Γ)  θα εκτυπώνει πόσα τμήματα (των 20 μαθητών) θα σχηματιστούν σε κάθε τάξη. 
Δ) να εκτυπώνει το ποσοστό των μαθητών κάθε τάξης στο σχολείο.  
Ε) να εκτυπώνει τα έσοδα του σχολείου.  
      Παρατήρηση: θεωρούμε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας μαθητής σε κάθε τάξη  

 
ΑΣΚΗΣΗ 27 
Το πρόγραμμα δανείων μιας τράπεζας είναι το εξής: Η 1η δόση είναι 100 €, ενώ κάθε εξάμηνο αυξάνεται 
κατά 50 €, μέχρι να φτάσει το ποσό των 400 €, οπότε και παραμένει σταθερό. Με τη συμπλήρωση κάθε 
χρόνου από τη σύναψη του δανείου, το υπολειπόμενο ποσό τοκίζεται με επιτόκιο 10.5%. Να γραφεί 
πρόγραμμα που θα διαβάζει το ποσό που σκέφτεται να δανειστεί ένας πελάτης της τράπεζας και εμφανίζει 
σε πόσους μήνες θα αποπληρώσει το δάνειο. 

 
ΑΣΚΗΣΗ 28 
Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει τον πραγματικό αριθμό K (όπου Κ > 0) και υπολογίζει και εμφανίζει 
τον μικρότερο ακέραιο Ν, τέτοιο ώστε το άθροισμα 12+22+32+...+Ν2 να είναι μεγαλύτερο του αριθμού K 
(π.χ. αν διαβάσει για Κ το 40, τότε το άθροισμα 12+22+32+42+52 = 55 > 40 άρα πρέπει να εμφανίσει για Ν 
τον αριθμό 5). 

 
ΑΣΚΗΣΗ 29 
Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει ένα θετικό αριθμό Ν και υπολογίζει την ποσότητα 

 

Κ = 1 ∗
1 + 1

1!
+
1

2
∗
1 + 2

2!
+
1

3
∗
1 + 2 + 3

3!
+ ⋯+

1

𝛮
∗
1 + 2 + 3 +⋯+ 𝛮

𝛮!
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ΑΣΚΗΣΗ 30 

Ένας Ινδός μαθηματικός υπολόγισε την τιμή του π σύμφωνα με τη σχέση: 

 
 
 

Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει σαν είσοδο ένα θετικό αριθμό κ  μικρότερο του 0.1 (κάνοντας τον 
κατάλληλο έλεγχο) και θα υπολογίζει την τιμή του π σύμφωνα με την παραπάνω σχέση. Ο υπολογισμός θα 
σταματά όταν η απόλυτη τιμή κάποιου όρου γίνει μικρότερη από κ. 

 
ΑΣΚΗΣΗ 31 

Για τις ανάγκες του διαγωνισμού ΑΣΕΠ έχουν δεσμευτεί 350 
αίθουσες διαφορετικής χωρητικότητας σε εξεταστικά κέντρα σε 
ολόκληρη τη χώρα. Ο αριθμός των επιτηρητών που απαιτούνται 
ανά αίθουσα καθορίζεται από το πλήθος των εξεταζόμενων που 
βρίσκονται σε αυτή, σύμφωνα με τον πίνακα:  

Να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο:  
Α) Για κάθε αίθουσα θα διαβάζει επαναληπτικά τα ονόματα των εξεταζόμενων που θα βρίσκονται σε αυτήν 

και θα εκτυπώνεται το πλήθος των επιτηρητών που απαιτούνται. Η επαναληπτική διαδικασία πρέπει 
να τερματίζεται μόλις εισαχθεί ως όνομα εξεταζόμενου το λεκτικό "τέλος".  

Β) θα εμφανίζει το συνολικό πλήθος των επιτηρητών που απαιτούνται. 
Γ) θα εμφανίζει το μεγαλύτερο πλήθος εξεταζόμενων που θα εξεταστούν σε κάποια αίθουσα. 

Παρατήρηση: να θεωρηθεί ότι η καταχώρηση των ατόμων σε κάθε αίθουσα είναι σωστή και έτσι δεν 
υπάρχει περίπτωση να παραβιαστεί η χωρητικότητα κάποιας αίθουσας  

 
ΑΣΚΗΣΗ 32 

Μια εταιρία τηλεφωνίας χρεώνει κλιμακωτά τους 
συνδρομητές της για κάθε τηλεφώνημα, σύμφωνα 
με τον παρακάτω πίνακα: Επιπλέον στις παραπάνω 
χρεώσεις υπάρχει κόστος για κάθε κλήση 0.05 €. Το 
μηνιαίο πάγιο είναι 10 € ενώ υπάρχει και ΦΠΑ 19% 
επί της συνολικής χρέωσης. Να αναπτυχθεί 
πρόγραμμα που:  

Α) Θα διαβάζει τις διάρκειες των τηλεφωνημάτων που πραγματοποίησε συνδρομητής στη διάρκεια του 
μήνα (σε sec). Η διαδικασία θα τερματίζεται όταν δοθεί η τιμή -1.  
Β) Θα εμφανίζει το πλήθος των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν 
Γ) Θα εμφανίζει τη συνολική χρέωση του 

 

ΑΣΚΗΣΗ 33 

Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει τρεις ακέραιους αριθμούς a, b, c και εμφανίζει τον μέγιστο κοινό 
διαιρέτη ΜΚΔ. 

 
 

 

Πλήθος  
διαγωνιζόμενων 

Πλήθος 
Επιτηρητών 

1 - 12 1 

13 - 21 2 

22 - άνω 3 

Χρόνος συνδιάλεξης (sec) 
 

Χρέωση (€/sec) 

0 - 120 0.0020 

121 - 360 0.0016 

361 - άνω 0.0010 









+


−


+


−


+


−= ...

311

1

39

1

37

1

35

1

33

1
112

5432
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ΑΣΚΗΣΗ 34 

Τέλειος αριθμός θεωρείται ένας ακέραιος αριθμός του οποίου οι παράγοντες έχουν σαν άθροισμα τον ίδιο 
τον αριθμό. Στους παράγοντες συμπεριλαμβάνεται το 1 αλλά όχι ο ίδιος ο αριθμός (γνήσιοι διαιρέτες), π.χ. 
τέλειοι αριθμοί είναι ο 6 (1 + 2 + 3 = 6) και ο 28 (1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28). Να βρεθούν και να εμφανιστούν 
με τη βοήθεια προγράμματος οι 10 πρώτοι τέλειοι θετικοί ακέραιοι. 

 
AΣΚΗΣΗ 35 

Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει έναν θετικό ακέραιο και εμφανίζει το πλήθος των διαφορετικών 
ψηφίων του αριθμού π.χ. ο αριθμός 5657 έχει 3 διαφορετικά ψηφία. 

 
AΣΚΗΣΗ 36 

Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό και ελέγχει εάν ο αριθμός που διαβάζεται έχει 
τα ψηφία του σε φθίνουσα σειρά πχ. 5421. 

 
AΣΚΗΣΗ 37 

Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό (θετικό ή αρνητικό) και εμφανίζει αν είναι άρτιος 
ή περιττός χωρίς να κάνει χρήση των αριθμητικών τελεστών της διαίρεσης (div, mod και /). 

 
AΣΚΗΣΗ 38 
Έστω μια εταιρία που απασχολεί 40 ωρομίσθιους εργαζόμενους. Να γραφεί πρόγραμμα που δέχεται το 
ωρομίσθιο κάθε εργαζόμενου και τις ώρες εργασίας του σε διάρκεια ενός μήνα και εμφανίζει το καθαρό 
του εισόδημα καθώς και το μέσο καθαρό εισόδημα των υπαλλήλων της εταιρίας. Οι κρατήσεις για την 
εφορία είναι ανάλογες του μηνιαίου εισοδήματος. Αν αυτό υπερβαίνει τα 880 € τότε οι κρατήσεις φτάνουν 
στο 20% του μισθού, ενώ σε διαφορετική περίπτωση οι κρατήσεις φτάνουν στο 15% του μισθού. Ωστόσο 
αν υπάρχουν εργαζόμενοι που εργάζονται λιγότερο από 20 ώρες το μήνα, τότε οι κρατήσεις που υφίστανται 
φτάνουν στο 5% του μισθού τους. Να θεωρηθεί ότι:  Καθαρό εισόδημα εργαζόμενου = Ωρομίσθιο *  Ώρες 
- Κρατήσεις 

 
ΑΣΚΗΣΗ 39 
Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει έναν κωδικό πρόσβασης (password) σε ένα σύστημα. Κατόπιν 
διαβάζει έναν κωδικό αριθμό (code) που δίνει ο χρήστης ώστε να έχει πρόσβαση στο σύστημα. Αν δοθεί 
τρεις φορές λάθος κωδικός, τότε θα αποκλείει την είσοδο με ανάλογο μήνυμα, διαφορετικά θα εμφανίζει 
μήνυμα επιτυχούς πρόσβασης στο σύστημα. 

 
ΑΣΚΗΣΗ 40 
Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει τον μισθό κάθε υπαλλήλου μιας εταιρίας μέχρι να διαβάσει μισθό 0. 
Σε κάθε μισθό γίνονται οι παρακάτω κρατήσεις (συνδικαλιστική, ασφαλιστική, φόρος). Το πρόγραμμα θα 
εμφανίζει τον καθαρό μισθό κάθε υπαλλήλου καθώς και το σύνολο των καθαρών μισθών όλων των 
υπαλλήλων της εταιρίας. Επίσης θα εμφανίζει το σύνολο των συνδικαλιστικών κρατήσεων για όλους τους 
υπαλλήλους. 
 

Ασφαλιστική κράτηση 15,8% επί μισθού  
 Φόρος 15% επί του φορολογητέου ποσού 

(δηλαδή Μισθός – Κρατήσεις) 

 

Συνδικαλιστικές κρατήσεις 

Μισθός ( € ) Ποσοστό Κράτησης 

< 700 1,5% 

700 – 1000 2,5% 

> 1000 3,5% 
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ΑΣΚΗΣΗ 41 

Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει μια ομάδα διψήφιων αριθμών (έλεγχος εγκυρότητας) και θα 
εκτυπώνει ποιος αριθμός είναι πιο κοντά στο 50 καθώς επίσης και το πλήθος των αριθμών που εισήχθησαν. 
Η επανάληψη πρέπει να τερματίζεται όταν εισαχθεί ο αριθμός 0. Σημείωση: στην περίπτωση που υπάρχουν 
δυο αριθμοί πλησιέστεροι στο 50 (ο ένας μεγαλύτερος και ο άλλος μικρότερος), πρέπει να εκτυπώνεται ο 
μικρότερος. 

 
ΑΣΚΗΣΗ 42 

Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει έναν θετικό ακέραιο αριθμό (διασφάλιση εισόδου) και ελέγχει αν 
είναι καρκινικός αριθμός ή όχι εμφανίζοντας σχετικό μήνυμα. Καρκινικοί ονομάζονται οι αριθμοί που 
μπορούν να διαβαστούν και από τα δεξιά και από τα αριστερά π.χ. 232, 4554, 12321 κλπ. 

 
AΣΚΗΣΗ 43 

Ένας υπάλληλος διανομής διαφημιστικών εντύπων θέλει να διανείμει 700 διαφημιστικά έντυπα στα 
γραμματοκιβώτια κατοικιών. Αν το πλήθος των διαμερισμάτων μιας κατοικίας που επισκέπτεται είναι μέχρι 
και 5, τότε αφήνει στο γραμματοκιβώτιο ένα διαφημιστικό έντυπο για κάθε διαμέρισμα. Αν το πλήθος των 
διαμερισμάτων είναι περισσότερα από 5, τότε αφήνει συνολικά 7 έντυπα. Να γραφεί πρόγραμμα που : 
Α) για κάθε κατοικία που επισκέπτεται ο υπάλληλος διαβάζει το πλήθος των διαμερισμάτων της.  
Β) εμφανίζει τον αριθμό των κατοικιών που επισκέφτηκε μέχρι να μοιράσει όλα του τα φυλλάδια. 
Γ) εμφανίζει το ποσοστό (%) των κατοικιών που έχουν πάνω από 5 διαμερίσματα. 

Σημείωση: στην τελική κατοικία, αν τα έντυπα που έχει ο υπάλληλος δεν επαρκούν, ο υπάλληλος αφήνει 
όσα έχει.  

 
AΣΚΗΣΗ 44 

Σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό γίνεται ένας διαγωνισμός για να μοιραστούν δώρα συνολικής αξίας 1000€. 
Κάθε ακροατής που διαγωνίζεται απαντά τηλεφωνικά σε 4 ερωτήσεις που η καθεμία μπορεί να πιάσει 
βαθμό από 0 μέχρι και 15. Ο διαγωνιζόμενος κερδίζει αν έχει συνολικό βαθμό και από τις 4 ερωτήσεις 
τουλάχιστον 50. Η αξία του δώρου που θα πάρει είναι ίση με το διπλάσιο της συνολικής του βαθμολογίας 
σε €. Να γραφεί πρόγραμμα που: 
Α) διαβάζει το όνομα κάθε ακροατή και το βαθμό του σε καθεμιά από τις 4 ερωτήσεις.  
Β) ελέγχει για κάθε ακροατή αν δικαιούται δώρο μέχρι να μοιραστεί όλο το ποσό. 
Γ) εμφανίζει πόσοι διαγωνίστηκαν, πόσοι κέρδισαν (με τα ονόματά τους) και πόσοι κέρδισαν δώρα αξίας 

100 €. 
Σημείωση: αν τα χρήματα δεν επαρκούν να καλύψουν το δώρο του τελευταίου ακροατή που κερδίζει, τότε 
ο ακροατής παίρνει όσα χρήματα έχουν απομείνει στο σταθμό.  

 
AΣΚΗΣΗ 45 

Ένα αεροπλάνο έχει την δυνατότητα να μεταφέρει σε κάθε πτήση μέχρι 100 τόνους υλικού. Να γραφεί 
πρόγραμμα που δέχεται τα βάρη 50 πακέτων σε τόνους, όπου το κάθε πακέτο έχει λιγότερο βάρος από 
100 τόνους, και υπολογίζει και εμφανίζει πόσες πτήσεις θα χρειασθούν για να μεταφερθούν όλα τα πακέτα 
καθώς και ποιο είναι το συνολικό βάρος των πακέτων που θα μεταφέρει κάθε πτήση. Αν ένα πακέτο δεν 
χωράει σε μία πτήση (το συνολικό βάρος του αεροπλάνου ξεπερνά τους 100 τόνους) τότε προωθείται στην 
επόμενη πτήση. 
 
 



 

www.zioulas.gr  Ευάγγελος Χ. Ζιούλας (Καθηγητής Πληροφορικής) 9 

 

ΑΣΚΗΣΗ 46 

Ένα μικρό πλοίο μπορεί να δεχτεί συνολικό φορτίο 7500 kgr. Κατά τη φόρτωσή του πρέπει το συνολικό 
φορτίο που τοποθετείται στην αριστερή πλευρά να είναι περίπου ίσο με το συνολικό φορτίο που 
τοποθετείται στη δεξιά πλευρά. Κάθε κιβώτιο ζυγίζεται πριν γίνει η φόρτωσή του. Αν το συνολικό φορτίο 
της αριστερής πλευράς είναι  μικρότερο από αυτό της δεξιάς τότε το κιβώτιο τοποθετείται στην αριστερή 
πλευρά, διαφορετικά τοποθετείται στην δεξιά πλευρά. Να γραφεί πρόγραμμα που: 
Α) διαβάζει το βάρος κάθε κιβωτίου 
Β) εμφανίζει το πλήθος  και το συνολικό βάρος των κιβωτίων κάθε πλευράς  

 
ΑΣΚΗΣΗ 47 

Σε ένα αγώνα ρίψης ακοντίου, διεξάγεται ο προκριματικός γύρος με τη συμμετοχή 12 αθλητών. Στην τελική 
φάση προκρίνονται οι αθλητές με επίδοση άνω των 80 μέτρων. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο: 
α) διαβάζει το όνομα και την επίδοση κάθε αθλητή και υπολογίζει και εμφανίζει τα ονόματα και το πλήθος 

των αθλητών που πέρασαν το όριο. 
β) εμφανίζει το όνομα του αθλητή που πλησίασε πιο κοντά από όλους τα 70 μέτρα (θεωρείστε ότι είναι 

μόνο ένας). 

 

ΑΣΚΗΣΗ 48 

Να γραφεί πρόγραμμα που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα ΑΤΜ των τραπεζών και θα εκτελεί την 
παρακάτω λειτουργία : 
Α) ο πελάτης πληκτρολογεί το ποσό των χρημάτων που θέλει να κάνει ανάληψη. 
Β) το ΑΤΜ επειδή διαθέτει μόνο χαρτονομίσματα των 20€ και 50€ εξετάζει αν το ποσό που ζήτησε ο πελάτης 

είναι εφικτό να δοθεί, εμφανίζοντας σχετικό μήνυμα. 
Γ) σε περίπτωση που το ποσό μπορεί να δοθεί, εμφανίζει στην οθόνη του ΑΤΜ τον αριθμό των 

χαρτονομισμάτων 20€ και των χαρτονομισμάτων 50€ που θα εξαχθούν.  

Σημείωση: Ο εκάστοτε συνδυασμός χαρτονομισμάτων που δίνει κάθε φορά το ΑΤΜ είναι ο ελάχιστος 
δυνατός. Για παράδειγμα:  Ποσό Ανάληψης 100 € → 2 * 50 €  και όχι 5 * 20 € 
Ποσό Ανάληψης 160 € → 2 * 50 € και 3 * 20 €  και όχι 8 * 20 € 
 
ΑΣΚΗΣΗ 49 

Σε ένα παιχνίδι χαρτιών ισχύουν τα εξής: Στο τραπέζι υπάρχουν 50 ανακατεμένα χαρτιά με αριθμούς από 
1 μέχρι 50. Όταν έρθει η σειρά κάθε παίκτη, αρχίζει να σηκώνει χαρτιά μέχρι να σηκώσει το χαρτί 31. Τότε 
μετράμε τους βαθμούς που κέρδισε και στη συνέχεια παίζει ο επόμενος παίκτης. Οι βαθμοί υπολογίζονται 
ως εξής: Όταν σηκώσει χαρτί που έχει τυπωμένο αριθμό ίσο με τον αριθμό των χαρτιών που έχει σηκώσει 
μέχρι εκείνη τη στιγμή (π.χ. αν σηκώσει το 5ο χαρτί και είναι ο αριθμός 5) κερδίζει 30 βαθμούς. Αν το χαρτί 
που σήκωσε έχει τυπωμένο αριθμό μικρότερο από τον αριθμό χαρτιών που έχουν σηκώσει μέχρι εκείνη τη 
στιγμή, κερδίζει 5 βαθμούς. Διαφορετικά κερδίζει 10 βαθμούς. Το χαρτί 31 υπολογίζεται κανονικά στους 
βαθμούς βάσει του παραπάνω κανόνα. Στο τέλος, αφού παίξουν όλοι οι παίκτες, ανακηρύσσεται νικητής ο 
παίκτης με τους περισσότερους βαθμούς.  
Να γραφεί πρόγραμμα που: 
Α) διαβάζει τον αριθμό των παικτών (το πολύ 4) καθώς και τα ονόματά τους. 
Β) διαβάζει τους αριθμούς των χαρτιών που σηκώνει ο κάθε παίκτης. 
Γ) εμφανίζει τους βαθμούς που κέρδισε ο κάθε παίκτης.  
Δ) εμφανίζει το όνομα και τους βαθμούς του νικητή. 

Σημείωση: Θεωρήστε ότι δεν υφίσταται η περίπτωση της ισοβαθμίας 
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ΑΣΚΗΣΗ 50 

Σε ένα δάσος ζει μια κοινότητα κουνελιών με τα εξής χαρακτηριστικά: στην αρχή κάθε χρόνου 3 κουνελάκια 
εγκαταλείπουν το δάσος (το 1 είναι αρσενικό και τα 2 θηλυκά). Στο τέλος κάθε 4ου έτους, αν στο δάσος 
έχει μείνει τουλάχιστον 1 αρσενικό και 1 θηλυκό, τότε αυτά αναπαράγονται. Κάθε ζευγάρι κουνελιών που 
βρίσκεται στο δάσος γεννά 5 κουνελάκια όπου πάντα το 1 είναι αρσενικό και τα 4 θηλυκά. Θεωρούμε 
επίσης ότι ακόμη και πριν συμπληρώσουν ένα έτος ζωής, τα κουνελάκια μπορούν να αναπαράγονται αν 
ισχύουν οι απαραίτητες συνθήκες ζευγαρώματος. Να γραφεί πρόγραμμα που: 

α) Να διαβάζει τον αρχικό αριθμό των κουνελιών που ζει στο δάσος (τουλάχιστον 4),    θεωρώντας ότι αν 
είναι άρτιος, έχουμε αρχικά ίσους πληθυσμούς αρσενικών και    θηλυκών, ενώ αν είναι περιττός, τα 
θηλυκά είναι, κατά ένα περισσότερα. 

β) Να εμφανίζει στο τέλος κάθε έτους πόσα αρσενικά και πόσα θηλυκά κουνέλια έχουν    μείνει στο δάσος.  
γ) Να υπολογίζει μετά από 20 χρόνια, τους αντίστοιχους πληθυσμούς, εκτός αν νωρίτερα έχουν 

εγκαταλείψει όλα τα κουνελάκια το δάσος, όποτε και θα πρέπει να εμφανίζει μετά από ποσά χρονιά θα 
συμβεί αυτό. 

 
 
 


