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ΑΣΚΗΣΗ 1 

Να χαρακτηριστούν οι παρακάτω προτάσεις ως Σ (Σωστές) ή Λ (Λάθος). 

1. Ένας αλγόριθμος δεν συνδέεται αποκλειστικά με προβλήματα πληροφορικής 

2. Ο πιο αδόμητος τρόπος αναπαράστασης ενός αλγορίθμου είναι τα διαγράμματα ροής δεδομένων. 

3. Η πρώτη εκτελεστέα εντολή ενός αλγορίθμου ξεκινάει με τη λέξη Αλγόριθμος και το όνομα του αλγορίθμου. 

4. Σε μια έκφραση προηγείται η εκτέλεση του τελεστή ^ από τους τελεστές div και mod. 

5. Η είσοδος ενός αλγορίθμου συνδέεται με τα δεδομένα του και η έξοδος με τα αποτελέσματα του.  

6. Οι τύποι δεδομένων που παρέχει η ψευδογλώσσα είναι συνολικά 4. 

7. Ένα όνομα μεταβλητής που περιέχει ως χαρακτήρες γράμματα και ψηφία είναι πάντα αποδεκτό. 

8. Σε μια εντολή εκχώρησης θα πρέπει το αριστερό και το δεξιό της σκέλος να είναι του ιδίου τύπου δεδομένων. 

9. Με την εντολή «Εμφάνισε» διακόπτεται προσωρινά η ροή εκτέλεσης των εντολών του αλγορίθμου. 

10. Μια αλφαριθμητική μεταβλητή μπορεί να παίρνει ως τιμή έναν ακέραιο αριθμό.  

11. Η εντολή Χ  Χ * Χ δεν είναι μια επιτρεπτή συντακτικά εντολή του αλγορίθμου. 

12. Η εντολή Εμφάνισε Καλημέρα εμφανίζει το μήνυμα «Καλημέρα» στην οθόνη στου υπολογιστή. 

13. Οι μεταβλητές είναι γλωσσικά αντικείμενα που παριστάνουν στοιχεία δεδομένων του αλγορίθμου. 

14. Μια αριθμητική μεταβλητή μπορεί να είναι ακέραια ή πραγματική. 

15. Κάθε αλγόριθμος ξεκινάει με τη λέξη «Αλγόριθμος» και τελειώνει με τη λέξη «Τέλος_Αλγορίθμου». 

 
 

ΑΣΚΗΣΗ 2 

Να συμπληρωθούν τα παρακάτω κενά με τους όρους που λείπουν. 

1. Με τον όρο ___________ εννοούμε μια πεπερασμένη ακολουθία εντολών που επιλύει ένα πρόβλημα. 

2. Οι ____________ είναι προκαθορισμένες τιμές που δεν μεταβάλλονται κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου. 

3. Μια ____________ μεταβλητή μπορεί να παίρνει ως τιμή μια σειρά χαρακτήρων εντός εισαγωγικών. 

4. Η εντολή ___________ είναι γνωστή και ως εντολή εισόδου του αλγορίθμου. 

5. Τα σύμβολα που υλοποιούν τις διάφορες πράξεις του αλγορίθμου ονομάζονται ____________. 

6. Με την εντολή ____________ αποδίδουμε μια τιμή σε μία μεταβλητή. 

7. Οι ____________ λέξεις έχουν αυστηρά προκαθορισμένη σημασία στον αλγόριθμο. 

8. Η εντολή __________ είναι γνωστή και ως εντολή εξόδου του αλγορίθμου. 

9. Ο τελεστής div είναι γνωστός ως τελεστής ακεραίου _____________. 

10. Μία εντολή Διάβασε ακολουθείται πάντα από μία ή περισσότερες _____________. 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 3 

Να συνδέσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β (κάθε στοιχείο της στήλης Α μπορεί να ταιριάζει 
με περισσότερα στοιχεία της στήλης Β) 

Α Β 

Α. ακέραια τιμή 1.  2009 

Β. πραγματική τιμή 2.  Αληθής 

Γ. αλφαριθμητική τιμή 3.  3.5 

Δ. λογική τιμή 4.  ″ΑΕΠΠ″ 

 5.  -5.0 

 6.  ″Ψευδής″ 

 7.  -120 

 8.  ″350″ 

ΑΑΛΛΓΓΟΟΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟΙΙ  ––  ΤΤΑΑ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΑΑ  
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ΑΣΚΗΣΗ 4 

Ποια από τα παρακάτω ονόματα είναι αποδεκτά ως ονόματα στον αλγόριθμο; 

1) τιμή   9) τιμή-1 17) τ  25) τι32μή   33)  32τιμή 

2) τιμή3 10) βωγφττρ 18) timi   26) τττττ  34)  Τέλος 

3) τιμή_2 11) τιμή.Α 19) value   27) Διάβασε   35)  Ασκ 10 

 4) μεταβλητή 12) Εμφάνισε 20) sum  28) πρόσθεση 

 5) τιμή-1 13) Τιμή.Α 21) 100sum  29) χρώμαΚόκκινο 

 6) Τιμή_2 14) αρχή 22) x2  30) euro500 

 7) R 15) ΟΝΟΜΑ 23) Τιμή(2)  31) ΦΠΑ 

 8) Aktina 16) 3Μαθητές 24) Νέα Τιμή  32) Α1Α2Α3 

 

 
ΑΣΚΗΣΗ 5 

Να κρίνετε για την συντακτική τους ορθότητα τις παρακάτω εντολές εκχώρησης: 

1) τιμή  "καλημέρα"  6)  τιμή  Α  15  11)  τιμή  "τιμή" + 5 

2) α * α  β   7)  μεταβλητή  2  12)  τιμή  Α : Β 

3) τιμή  τιμή + 3  8)  τιμή  α * β + 5  13)  2 * τιμή  6 

4) α + τιμή  6  9)  τιμή  "α" + 5  14)  τιμή  "τιμή" 

5) τιμή  Διάβασε            10)  τιμή  read   15)  τιμή  τιμή^2 

 
ΑΣΚΗΣΗ 6 

Να διατυπωθεί στην ψευδογλώσσα, καθεμία από τις παρακάτω μαθηματικές παραστάσεις: 

(𝑎 − 𝑏)(𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏2)     
𝑥

𝑥+1
+

𝑦2

𝑥3+𝑥2
     𝑥

𝑥2−𝑦2

𝑥−𝑦
 

 
ΑΣΚΗΣΗ 7 

Ποιο είναι το αποτέλεσμα από την εκτέλεση των παρακάτω πράξεων; 
 

1) 15 mod 4 – 5 mod 128 + 5 – 7 

2) 3 * (5 mod 2) + 14 div (5 mod 13) 

3) 13/2 – 3 mod 2 – 3 div 2 

4) 2^3 + 3 * (27 mod (25 mod 7)) 

5) 13 mod (27 div 4) 

 
 
ΑΣΚΗΣΗ 8 

Να μετατραπούν οι παρακάτω εκφράσεις σε εντολές της ΓΛΩΣΣΑΣ; 
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ΑΣΚΗΣΗ 9 

Για το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου να απαντηθεί: 

α) ποιες είναι οι μεταβλητές; 

β) ποιες είναι οι σταθερές;  

γ) τι θα εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή (να γίνει ο πίνακας τιμών)  

 μαύρο  "μπλε" 
 άσπρο  "κόκκινο" 
 πράσινο  μαύρο 
 Εμφάνισε "μπλε", "κόκκινο", πράσινο 

μαύρο  "blue" 
 άσπρο  "red" 
 πράσινο  μαύρο 
 Εμφάνισε "blue", "red", πράσινο 

 

ΑΣΚΗΣΗ 10 

Να μετατραπούν σε εντολές της ΓΛΩΣΣΑΣ οι παρακάτω εκφράσεις 

 

 

 

  

ΑΣΚΗΣΗ 11 

Α) Τι τύπου μεταβλητές θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για καθένα από τα παρακατω στοιχεία; 

   1)  Όνομα μαθητή     
   2)  Βαθμός τριμήνου    
   3)  Μέσος όρος τριμήνου   
   4)  Φύλο μαθητή    
   5)  Διεύθυνση μαθητή   
   6)  Πλήθος μαθητών τάξης  

       7)  Ποσοστό αγοριών τάξης 

Β) Να βρείτε τον τύπο δεδομένων για τις μεταβλητές των παρακάτω εντολών (θεωρείστε ότι οι εντολές εκτελούνται 
ακολουθιακά): 

 Α  5 
 B  "5" 
 Γ  9.15 
 Δ  "Computer" 
 Ε  15 div 4 
 Z  (A + 8) / 2 
 H  B 
 Θ  Α * 2 + 8 
 Ι  Γ + Α 
  Κ  Ε > 2 

 

ΑΣΚΗΣΗ 12 

Ποιες από τις παρακάτω εντολές εκχώρησης είναι σωστές; 

1)  α  α + 1 6)  σχολείο  "2ο Λύκειο" 11)  α  β  5 

2)  α → β + 3 7)  β  -3,4 12)  α * α  β 

3)  Όνομα  "Μαρία" 8)  Χ  Χ + 5 * Χ 13)  20  κ 

4)  διάβασε  5 9)  Όνομα  Μαρία 14)  Υ  Α + "Καλημέρα" 

5)  Α  "3" 10) Β  "Β" 15)  "Σχολείο"  "Εκπ.Πλάτων " 
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ΑΣΚΗΣΗ 13 

Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος (η αρίθμηση γίνεται για ευκολία) και ζητείται να κατασκευαστεί ο πίνακας τιμών των 
μεταβλητών (δίνεται για ευκολία η πρώτη γραμμή του πίνακα τιμών). 

 

1   Αλγόριθμος Ασκ_9 
2    Α  3 
3    Β  Α ^ 3 - 5 
4    Γ  Β div Α 
5    Εκτύπωσε Γ, Α, Β 
6    Α  (Α + Γ) mod Β 
7    Β  (Β + Γ) div Α 
8    Γ  Α * Β - Γ ^ 2 
9    Εκτύπωσε Β, Γ, Α 
10  Τέλος Ασκ_9 

 

ΑΣΚΗΣΗ 14 

Τι θα εκτυπωθεί στην οθόνη του υπολογιστή μετά την εκτέλεση του παρακάτω αλγορίθμου, όταν δοθούν σαν είσοδοι 
οι τιμές “Καλός” και 3. 
          

      Αλγόριθμος Άσκηση 
Διάβασε β, α 
γ  (α+17)^2*5 
Εκτύπωσε γ 
κ  "Άριστος" 
Άριστος  β 
β  κ 
Εκτύπωσε "Άριστος", β, Άριστος 
α  γ div 5 mod 300 
Εκτύπωσε α 
Τέλος Άσκηση 

 

ΑΣΚΗΣΗ 15 

Δίνεται το διπλανό διάγραμμα ροής δεδομένων και ζητείται: 

α) να γραφεί σε μορφή ψευδογλώσσας  

β) να κατασκευαστεί ο πίνακας τιμών για A = 5 και B = -2.   

 
 
 

ΑΣΚΗΣΗ 16 

Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β. 

Στήλη Α Στήλη Β 

   Κατηγορίες λαθών   

    1. λογικά 

    2. συντακτικά 

   Α. Χ  (Α + Β) / 3 

   Β. Χ  {Α + Β} / 2   

   Γ. Χ  Α + Β / 2 

   Δ. Χ  (Α και Β) / 2 

   Ε. Χ  Α : Β 

   Ζ. Χ  Α + (Β + Γ) / 3  

 

 

 

Αριθμός εντολής Α Β Γ Έξοδος 

2 3    

… … … … … 
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ΑΣΚΗΣΗ 17 

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει τρείς αριθμούς και θα εμφανίζει το άθροισμα, το γινόμενο και το μέσο 
όρο τους στην οθόνη. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 18 

Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει ένα χρηματικό ποσό σε δραχμές και υπολογίζει και εμφανίζει το αντίστοιχο 
ποσό σε ευρώ (δίνεται η ισοτιμία 1€ = 340,75 δρχ). 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 19 

Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει μια γωνία σε μοίρες και θα εμφανίζει την τιμή της σε ακτίνια (rad). Ισχύει 
πως μια πλήρης γωνία 360 μοιρών είναι 2π ακτίνια και ότι π = 3,14. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 20 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει δύο τυχαίους αριθμούς και αντιμεταθέτει τις τιμές τους. Ο αλγόριθμος εμφανίζει 
τις νέες τιμές με το μήνυμα «Νέες τιμές ...  ...».  
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 21 

Σε ένα super market οι τιμές των προϊόντων αναγράφονται χωρίς το ΦΠΑ. Να γραφεί ο αλγόριθμος που θα 
διαβάζει την τιμή ενός προϊόντος (χωρίς ΦΠΑ) και το ποσό που έδωσε ένας πελάτης για να το αγοράσει και θα 
υπολογίζει το πληρωτέο ποσό και τα ρέστα που δικαιούται ο πελάτης (όταν ΦΠΑ = 23%). 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 22 

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος 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 δίνεται από τον τύπο:  
 

 
 

ΑΣΚΗΣΗ 23 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει το όνομα ενός μαθητή, τους προφορικούς βαθμούς του σε ένα μάθημα στα δυο 
τετράμηνα (20βάθμια κλίμακα) καθώς και τον γραπτό του βαθμό στις πανελλήνιες εξετάσεις (100βάθμια κλίμακα) και 
θα εμφανίζει το όνομά του ακολουθούμενο από τον βαθμό πρόσβασης του μαθητή αυτού στο συγκεκριμένο 
μάθημα (ο βαθμός πρόσβασης υπολογίζεται στην 20βάθμια κλίμακα από το 70% του γραπτού και το 30% του 
μέσου όρου των προφορικών βαθμών). 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 24 

Κάθε εργαζόμενος μιας εταιρείας πληρώνεται με ημερομίσθιο 55 €, ενώ ο μισθός του υπόκειται σε ασφαλιστικές 
κρατήσεις 6% και φόρο 15%. Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει το όνομα ενός εργαζομένου, τις ημέρες που 
εργάστηκε τον τελευταίο μήνα και θα εμφανίζει τις καθαρές αποδοχές του καθώς και το ποσό του φόρου. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 25 

Τρεις φίλοι αποφάσισαν να καταθέσουν από κοινού ένα δελτίο στοιχήματος. Αποφάσισαν τα ενδεχόμενα κέρδη να 
μοιραστούν με βάση τη συμμετοχή τους στην πληρωμή του δελτίου. Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τα 
κέρδη που έδωσε το δελτίο καθώς και το ποσό που πλήρωσε κάθε ένας από τους τρεις και να εκτυπώνει το κέρδος 
που αναλογεί στον καθένα. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 26 

Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει έναν τριψήφιο αριθμό και θα επιστρέφει το άθροισμα των ψηφίων του (για 
παράδειγμα για τον αριθμό 523 θα ισχύει 5 + 2 + 3 = 10). 
 
 

22 )21()21( yyxxd −+−=
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ΑΣΚΗΣΗ 27 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει δύο αριθμούς (έναν μονοψήφιο και έναν διψήφιο) και θα κατασκευάζει έναν 
νέο αριθμό με βάση τους δύο προηγούμενους ως εξής: θα τοποθετεί τον μονοψήφιο αριθμό σαν μεσαίο ψηφίο στον 
διψήφιο κάνοντάς τον τριψήφιο και στην συνέχεια θα τον εμφανίζει (π.χ. αν ο μονοψήφιος είναι το 2 και ο διψήφιος 
το 13 θα κατασκευάζει τον 123). 
 
 

ΑΣΚΗΣΗ 28 

Μια μεταφορική εταιρεία έχει αναλάβει να μεταφέρει μηχανήματα. Τα containers της εταιρείας έχουν χωρητικότητα 
20, 15, 10, 3 και 1 μηχανήματα. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τον αριθμό των μηχανημάτων που 
πρέπει να μεταφερθούν και να εκτυπώνει πόσα containers από κάθε είδος πρέπει να χρησιμοποιηθούν (μικρότερος 
δυνατός αριθμός).  
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 29 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει την χωρητικότητα ενός σκληρού δίσκου σε bits και την εμφανίζει αναλυτικά 
σε GB, MB, KB, bytes και bits (δίνεται ότι: byte = 8 bits, KB = 1024 bytes, MB = 1024 KB, GB = 1024 MB). 
 

ΑΣΚΗΣΗ 30 

Ένα Ενιαίο Λύκειο αποτελείται από 6 τμήματα γενικής παιδείας (δύο για κάθε τάξη). Να γραφεί ο αλγόριθμος που θα 
διαβάζει τον αριθμό των αγοριών και των κοριτσιών ανά τμήμα και θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει: 

Α) το ποσοστό των αγοριών και το ποσοστό των κοριτσιών του σχολείου 
Β) το ποσοστό των κοριτσιών στη Β’ τάξη 
Γ) το ποσοστό των αγοριών στο 1ο τμήμα της Β’ τάξης  

 
 
ΑΣΚΗΣΗ 31 

Μια ομάδα αρχαιολόγων χρονολογεί την ηλικία διάφορων αντικειμένων σε έτη για να εξάγει κάποια συμπεράσματα. 
Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει την ηλικία (σε έτη) ενός αντικειμένου και να μετατρέπει την ηλικία σε χιλιετίες, 
εκατονταετίες και χρόνια π.χ. αν η ηλικία ενός αντικειμένου είναι : 4130 χρόνια , το πρόγραμμα θα εμφανίζει «4 
χιλιετίες 1 εκατονταετίες 30 χρόνια».                   

 
ΑΣΚΗΣΗ 32 

Ένα φορτηγό πλοίο έχει 700 θέσεις στάθμευσης. Αν για κάθε αυτοκίνητο χρειάζονται 2 θέσεις στάθμευσης, για 
κάθε μοτοσικλέτα μία θέση και για κάθε φορτηγό τέσσερις θέσεις, να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει το πλήθος 
των αυτοκινήτων, των μοτοσικλετών και των φορτηγών που έχουν παρακάρει στο πλοίο σε μία δεδομένη στιγμή, και 
θα εμφανίζει πόσα επιπλέον φορτηγά χωρούν να φορτωθούν στο πλοίο ακόμα. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 33 

Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει το ύψος του λογαριασμού σε ένα εστιατόριο, ο οποίος περιλαμβάνει ΦΠΑ 
13% και θα εμφανίζει το ύψος του λογαριασμού αν ο ΦΠΑ γίνει 24%. 
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ΑΣΚΗΣΗ 34 

Να μετατραπούν οι παρακάτω προτάσεις σε λογικές εκφράσεις (συνθήκες) του αλγορίθμου: 

α. Ο χ είναι μεγαλύτερος του 0 και μικρότερος ή ίσος του 20 
β. Ο χ είναι ίσος με 3 ή με 15 ή με -10 
γ. Ο χ είναι μεγαλύτερος του 50 αλλά όχι ίσος με 100 
δ. Ο ακέραιος χ είναι θετικός αριθμός πολλαπλάσιο του 5 
ε. Ο ακέραιος χ διαιρείται ακριβώς με το 400, ή με το 4 και όχι με το 100  

 

ΑΣΚΗΣΗ 35 

Να συμπληρώσετε τους παρακάτω πίνακες με τις τιμές Αληθής – Ψευδής. 
 

α β γ (α mod 3 = 0) ή (β ≤ 3) όχι(α > β) και (γ ≥ 2) όχι(β > α) και όχι(γ < β) 

9 5 -2    

5 -6 4    

12 8 3    

1 4 5    

 

α β γ (α > 3 και γ ≥ α) ή (γ < β) α ≠ (-β) και (όχι (α = γ)) 

5 -2 1   

3 8 3   

6 6 -2   

5 -5 10   

 
ΑΣΚΗΣΗ 36 

Δίνονται οι τιμές των μεταβλητών Α = 8, Β = 3, Γ = -2, Δ = -1, Ζ = Ψευδής, Χ = Αληθής και Ψ = Ψευδής. Να 
χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις παρακάτω εκφράσεις με την τιμή που έχουν. 

α)  Α MOD B ≥ A_T(Γ) 

β)  Α * 2 – Β^2 ≤ (Γ + Α)/Δ 

γ)  Β DIV (Α + Γ) ≠ 0 

δ)  Α * Γ – Δ ≥ -(17 MOD Α) 

ε)  Β * Δ ≤ Α * Γ 

στ) Χ και (Ψ ή Ζ) 

ζ) όχι(X) και όχι(Ζ) 

η) όχι(X) ή Α ≥ Β + 2 
 

ΑΣΚΗΣΗ 37 

Να αντιστρέψετε τις παρακάτω λογικές εκφράσεις χωρίς τη χρήση του λογικού τελεστή της άρνησης (όχι). 

1) α > β 

2) α = β 

3) α > β και α = γ 

4) α = β ή α < γ-β 

5) όχι(όχι(α = β)) 

6) α <> β και (α >= γ ή γ = β+α) 

 

 
 

ΔΔΟΟΜΜΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣ  
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ΑΣΚΗΣΗ 38 

Ένας έμπορος αυτοκινήτων έχει καταγράψει τα στοιχεία από όλα τα οχήματά του σε έναν υπολογιστή και θέλει να 
αναζητήσει αυτά που είναι: 

Α)  μεταξύ 5 και 10 ετών 

Β)  κάτω από 5 ή πάνω από 12 ετών 

Γ)  2, 4 ή 6 ετών και με τιμή άνω των 18000 ευρώ 

Δ)  μεταξύ 2 και 5 ή μεταξύ 7 και 8 ετών 

Ε)  όχι πάνω από 5 έτη και όχι ακριβότερα από 8000 ευρώ 

ΣΤ) τουλάχιστον 15 ετών και με τιμή αγοράς το πολύ 15000 ευρώ 

Ζ)  το πολύ 4 ετών ή με τιμή αγοράς τουλάχιστον 25000 ευρώ 

Αν η παλαιότητα ενός οχήματος παριστάνεται με την μεταβλητή Ε και η τιμή αγοράς με τη μεταβλητή Τ, να γραφούν 
οι λογικές εκφράσεις που θα χρησιμοποιούσαμε σε έναν αλγόριθμο για καθεμιά από τις παραπάνω περιπτώσεις. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 39 

Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα και ζητείται να μετατραπούν σε εντολές της 
ψευδογλώσσας. Οι λέξεις με κεφαλαία μέσα στις παρενθέσεις είναι τα ονόματα των αντίστοιχων μεταβλητών. 

1. Αν η βαθμολογία (ΒΑΘΜΟΣ) είναι μεγαλύτερη από τον Μέσο Όρο (ΜΟ), τότε να τυπώνει «Πολύ Καλά», 
αν είναι ίση ή μικρότερη του Μέσου όρου μέχρι και δύο μονάδες να τυπώνει «Καλά», σε κάθε άλλη 
περίπτωση να τυπώνει «Μέτρια»  

2. Αν το τμήμα (ΤΜΗΜΑ) είναι το «Γ1» και η βαθμολογία (ΒΑΘΜΟΣ) είναι μεγαλύτερη από 15, τότε να 
τυπώνει το επώνυμο (ΕΠΩΝΥΜΟ) 

3. Αν η απάντηση (ΑΠ) δεν είναι «Ν» ή «ν» ή «Ο» ή «ο», τότε να τυπώνει «Λάθος απάντηση» 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 40 

Να κατασκευαστούν οι εντολές της ψευδογλώσσας που υπολογίζουν τα παρακάτω: 

Α) Υπολογισμός αθροίσματος τετραγώνων των Α, Β, Τ 

Β) Υπολογισμός του υπολοίπου της ακέραιας διαίρεσης του γινομένου των Α, Β δια του αθροίσματός τους 

Γ) Έλεγχος αν τρεις πραγματικές μεταβλητές Α, Β, Τ είναι ίσες 

Δ) Έλεγχος αν οι τιμές των πραγματικών μεταβλητών Α, Β είναι ομόσιμες 

Ε) Έλεγχος αν οι τιμές των πραγματικών μεταβλητών Α, Β είναι διάφορες από 0 

ΣΤ) Έλεγχος αν οι τιμές των πραγματικών μεταβλητών Α, Β, Τ είναι πλευρές τριγώνου 

Ζ) Έλεγχος αν η τιμή μιας ακέραιας μεταβλητής Α διαιρείται ακριβώς με την τιμή μιας ακέραιας Β 

 

ΑΣΚΗΣΗ 41 

Να συμπληρώσετε τα κενά σε κάθε γραμμή του παρακάτω πίνακα με τις λέξεις Αληθής, Ψευδής ή Οτιδήποτε, 

ώστε η σύνθετη συνθήκη στη δεξιά στήλη να έχει την αναγραφόμενη τιμή: 

Σ1 Σ2 Σύνθετη συνθήκη Τελική τιμή 

Ψευδής …………… Σ1 και Σ2 Ψευδής 

Αληθής …………… Σ1 και όχι(Σ2)  Αληθής 

…………… Ψευδής όχι(Σ1) ή Σ2  Αληθής 

Αληθής …………… όχι(Σ1 ή Σ2) Ψευδής 

Ψευδής …………… όχι(Σ1 ή όχι(Σ2)) Αληθής 

Οτιδήποτε …………… όχι(Σ1) ή όχι(Σ1 και Σ2) Αληθής 
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ΑΣΚΗΣΗ 42 

Να συμπληρώσετε τις κενές θέσεις στον παρακάτω πίνακα, με βάση τις τιμές των μεταβλητών και των εκφράσεων. 

Α Β Γ Α Η (Β ΚΑΙ Γ) ΟΧΙ(Α ΚΑΙ Β) Α Ή Β ΚΑΙ Γ 

ΑΛΗΘΗΣ  ΑΛΗΘΗΣ  ΨΕΥΔΗΣ  

ΑΛΗΘΗΣ ΨΕΥΔΗΣ ΨΕΥΔΗΣ    

ΨΕΥΔΗΣ ΑΛΗΘΗΣ  ΨΕΥΔΗΣ   

 ΨΕΥΔΗΣ ΑΛΗΘΗΣ ΨΕΥΔΗΣ   

 
 
ΑΣΚΗΣΗ 43 

Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος. Να κατασκευαστούν: 
Α) ο πίνακας τιμών του αλγορίθμου. 
Β) το αντίστοιχο διάγραμμα ροής δεδομένων. 

Αλγόριθμος Ασκηση 
  Α  2 
  Β  Α ^ 2 - 1 
  Γ  2 * Α + Β - 1 
  Αν (Α > Β) τότε 
      Β  Γ mod Α 
      Γ  Α^2 
  Αλλιώς 
      Α  Γ mod Β 
      Γ  Β^2  
  Τέλος_Αν 
  Εκτύπωσε Α,Β,Γ 
Τέλος Ασκηση 

 
ΑΣΚΗΣΗ 44 

Να γίνει αντιστοίχιση των στοιχείων των δύο στηλών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 45 

Να μετατρέψετε τον παρακάτω αλγόριθμο: 

  A) στο αντίστοιχο διάγραμμα ροής δεδομένων 

  B) σε μορφή εμφωλευμένης δομής 

  Γ) στον αντίστοιχο με χρήση δομής απλής επιλογής 

 

 

 

 

 

 

Στήλη Α Στήλη Β 

1. MOD Α. αριθμητικός 

2. ≠ Β. λογικός 

3. + Γ. συγκριτικός 

4. >  

5. KAI  

6. =  

7. Ή  

Αλγόριθμος Ασκηση   
  Διάβασε α  
  Αν (α ≤ 0) τότε 
      β  0 
  Αλλιώς_αν (α ≤ 5) τότε 
      β  5 
  Αλλιώς_αν (α ≤ 10) τότε 
      β  10 
  Αλλιώς 

    β  100 
  Τέλος_αν 
  Εκτύπωσε β 
Τέλος Ασκηση 
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ΑΣΚΗΣΗ 46 

Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος. Να κατασκευαστούν: 

Α)  ο πίνακας τιμών του αλγορίθμου 

Β)  το αντίστοιχο διάγραμμα ροής δεδομένων 

Αλγόριθμος Ασκηση 
  α  3 
  β  1 
  γ  5 
  Αν (α mod 2 = 1) ή (β >= 2) τότε 
      γ  γ + 2 
      Αν (γ < β) τότε 
         α  α ^ 3 
      Αλλιώς 
         β  4 * β 
      Τέλος_αν 
  Τέλος_αν 
  α  α mod β   
  β  β mod γ 
  γ  γ mod α 
  Εκτύπωσε α, β, γ 

              Τέλος Ασκηση 
 

ΑΣΚΗΣΗ 47 

Για τον παρακάτω αλγόριθμο: 

Α) Να κατασκευάσετε ισοδύναμο αλγόριθμο σε 

ψευδογλώσσα. 

Β) Να εκτελέσετε τον αλγόριθμο για κάθε μία από τις 

παρακάτω τιμές της μεταβλητής Χ. Να γράψετε στο 

τετράδιό σας την τιμή της μεταβλητής Υ, όπως θα 

εμφανισθεί σε κάθε περίπτωση.    

i. Χ = 9   ii. Χ = 10   iii. Χ = 40 

 

ΑΣΚΗΣΗ 48 

Τι θα εμφανίσει το καθένα από τα παρακάτω αποσπάσματα αλγορίθμων, στην περίπτωση που το Χ είναι: 
 
  Α)1  Β)3  Γ)15  Δ)32                             Α)1  Β)3  Γ)15  Δ)32                        Α)20  Β)90  Γ)181  Δ)255 
 
        1ο απόσπασμα                            2ο απόσπασμα                     3ο απόσπασμα 
 

Αν Χ > 2 και Χ ≤ 10 τοτε 
    Εμφάνισε "1" 
αλλιως_αν Χ ≤ 20 τοτε 
    Εμφάνισε  "2" 
αλλιως 
    Εμφάνισε "3" 
Τελος_αν 

Αν χ > 2 και χ ≤ 10 τοτε 
    Εμφάνισε "1" 
τελος_αν 
Αν χ ≤ 20 τοτε 
    Εμφάνισε  "2" 
αλλιως 
    Εμφάνισε "3" 
Τελος_αν 

Αν χ ≤ 50 τοτε 
    Εμφάνισε "1" 
αλλιως_αν χ ≥ 30 και χ ≤ 100 τοτε 
    Εμφάνισε  "2" 
αλλιως_αν χ > 200 τότε 
    Εμφάνισε "3" 
αλλιως 
    Εμφάνισε "4" 
Τελος_αν 
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ΑΣΚΗΣΗ 49 

Για τα παρακάτω διαγράμματα ροής να κατασκευάσετε ισοδύναμους αλγορίθμους σε ψευδογλώσσα. 
 

 
 
 

ΑΣΚΗΣΗ 50 

Για καθένα από τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου ζητείται: 

Α) τι εμφανίζει στην οθόνη, αν η τιμή της μεταβλητής x που διαβάζεται είναι 19; 

Β) να γίνουν τα αντίστοιχα διαγράμματα ροής δεδομένων 

 
Διαβασε x 
Αν x < 10 τότε 
     Εμφάνισε "απορρίπτεται" 
τελος_αν 
Αν x ≥ 10 και x < 13 τότε 
     Εμφάνισε "σχεδόν καλά" 
τελος_αν 
Αν x ≥ 13 και x < 16 τότε 
     Εμφάνισε "καλά" 
τελος_αν 
Αν x ≥ 16 και x < 18 τότε 
     Εμφάνισε "πολύ καλά" 
τελος_αν 
Αν x ≥ 18 και x ≤ 20 τότε 
     Εμφάνισε "αριστα" 
τελος_αν 
 
 

Διαβασε x 
Αν x < 10 τότε 
     Εμφάνισε "μέτρια" 
αλλιως_αν x < 13 τότε 
     Εμφάνισε "σχεδόν καλά" 
αλλιως_αν x < 16 τότε 
     Εμφάνισε "καλά" 
αλλιως_αν x < 18 τότε 
     Εμφάνισε "πολύ καλά" 
αλλιως 
     Εμφάνισε "αριστα" 
τελος_αν 
 
 

Διαβασε x 
Αν x < 10 τότε 
    Εμφάνισε "απορρίπτεται" 
αλλιως 
    Αν x < 13 τότε 
        Εμφάνισε "σχεδόν καλά" 
    αλλιως 
        Αν x < 16 τότε 
            Εμφάνισε "καλά" 
        αλλιως 
            Αν x < 18 τότε 
               Εμφάνισε "πολύ καλά" 
            αλλιως 
               Εμφάνισε "αριστα" 
            τελος_αν 
         τελος_αν 
     τελος_αν 
τελος_αν 
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ΑΣΚΗΣΗ 51 

α) Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος και ζητείται να εξηγηθεί ποιο από τα κριτήρια πληρότητας δεν ικανοποιείται. Να 
διορθώσετε τον παρακάτω αλγόριθμο. 

Αλγόριθμος Πληρότητα 
Διάβασε Χ,Β 
Αν Χ > 0 τότε 
    Κ  3 + Χ * Β^2 
αλλιώς 
    Εμφάνισε Χ,Β 
Τέλος_αν 
Εμφάνισε Κ 
Τέλος Πληρότητα 

 

β) Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος που έχει γραφεί σε φυσική γλώσσα κατά βήματα. Να μετατραπεί σε μορφή 
ψευδογλώσσας ο παρακάτω  αλγόριθμος. 

Βήμα 1   Εισαγωγή δύο ακέραιων αριθμών Α,Β 
Βήμα 2   Εκχώρησε στο Ζ το ακέραιο υπόλοιπο της διαίρεσης του Α/Β 
Βήμα 3   Αν Ζ > 0 πήγαινε στο βήμα 5 
Βήμα 4   Εκχώρησε στο Ζ = Ζ + 1 
Βήμα 5   Εκτύπωσε το Ζ 
 

 

ΑΣΚΗΣΗ 52 

Δίνεται το ακόλουθο διάγραμμα ροής :  

Α) να κατασκευαστεί ισοδύναμος 
αλγόριθμος σε ψευδογλώσσα.  

     
Β) να εκτελέσετε τον αλγόριθμο για κάθε μία 

από τις παρακάτω τιμές των μεταβλητών 
Α και Β. Ποια τιμή  θα εμφανισθεί στην 
οθόνη σε κάθε περίπτωση;  

  
i. Α = 10  Β = 40 
ii. Α = 11  Β = 40 
iii. Α = 11  Β = 45  
iv. A = 15   B = 120   

 
 
 

 

ΑΣΚΗΣΗ 53 

Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος: 

 Αλγόριθμος Παράδειγμα 
 Διάβασε α,β 
 Αν α > β και β > 0 τότε 
  γ  α – β 
  Εμφάνισε γ 
 αλλιώς_αν α < β και β > 0 τότε 
  γ  β – α 
  Εμφάνισε γ 
 αλλιώς 
  Εμφάνισε "Οι αριθμοί είναι ίσοι" 
 Τέλος_αν 
 Τέλος Παράδειγμα 
 
 
 
 
 

Ζητείται να γράψετε: 

1) τις μεταβλητές  

2) τις εντολές εισόδου 

3) τις λογικές εκφράσεις 

4) τις εντολές εκχώρησης 

5) τις εντολές εξόδου 
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ΑΣΚΗΣΗ 54 

α) Να μετατραπεί το παρακάτω διάγραμμα στον ισοδύναμο αλγόριθμο σε μορφή κωδικοποίησης. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 55 

Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει έναν αριθμό που αντιστοιχεί στο βαθμό ενός μαθητή και θα εκτυπώνει 
μήνυμα αν είναι αποδεκτός (εντός των ορίων [0, 20]) ή όχι. 

 
 
ΑΣΚΗΣΗ 56 

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει έναν αριθμό x και θα υπολογίζει και θα 
εκτυπώνει την τιμή της ακόλουθης συνάρτησης 
 

 

ΑΣΚΗΣΗ 57 

Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τα ονόματα δύο παικτών του μπάσκετ και το ύψος τους σε εκατοστά. Στην 
συνέχεια να εμφανίζει το όνομα του ψηλότερου με μήνυμα της μορφής: «Ο ψηλότερος παίκτης είναι ο ________». 

 

ΑΣΚΗΣΗ 58 

Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό και αν είναι τριψήφιος να αντιστρέφει τα ψηφία του, για 
παράδειγμα ο αριθμός 128 θα γίνει 821. Αν δεν είναι τριψήφιος, να εμφανίζει σχετικό μήνυμα. 
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ΑΣΚΗΣΗ 59 

Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει το μέσο όρο, τις δικαιολογημένες και τις αδικαιολόγητες απουσίες ενός 
μαθητή και θα αποφασίζει αν ο μαθητής απορρίπτεται ή προάγεται λόγω απουσιών (τα όρια των απουσιών είναι 
64 δικαιολογημένες και 50 αδικαιολόγητες). Σε περίπτωση που προάγεται να ελέγχεται αν δικαιούται αριστείο 
(βαθμός μεγαλύτερος από 18). 

 

ΑΣΚΗΣΗ 60 

Ο κλιματισμός στα γραφεία μιας εταιρείας διαθέτει 3 αισθητήρες και ενεργοποιείται μόνο αν ο μέσος όρος των 
θερμοκρασιών στα 3 σημεία είναι μικρότερος από 8oC ή αν σε κάποιο από τα τρία σημεία είναι μικρότερο από 4oC. 
Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει τις τρεις θερμοκρασίες και θα εκτυπώνει αν πρέπει ή όχι να ενεργοποιηθεί ο 
κλιματισμός. 
 

 
ΑΣΚΗΣΗ 61 

Ένας 6ψήφιος κωδικός θεωρείται έγκυρος αν ισχύουν τα ακόλουθα: 
1) Το άθροισμα του 1ου και του 2ου ψηφίου είναι ίσο με το 3ο ψηφίο 
2) το ακέραιο υπόλοιπο της διαίρεσης του 3ου με το 4ο ψηφίο είναι ίσο με το 5ο ψηφίο μείον 2 
3) και η διαφορά του 6ου με το 2ο ψηφίο είναι ίσο με 3. 
Να γίνει αλγόριθμος που θα διαβάζει έναν εξαψήφιο αριθμό και θα ελέγχει αν ο κωδικός είναι έγκυρος ή όχι 

 

 
ΑΣΚΗΣΗ 62 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει τρεις αριθμούς και υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη τον μεγαλύτερο (ΜΑΧ) 
από αυτούς. 
 
ΑΣΚΗΣΗ 63 

Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τρεις αριθμούς και θα εκτυπώνει τον μικρότερο (MIN), αν αυτός 
υπάρχει, διαφορετικά κατάλληλο μήνυμα. 

 

 
ΑΣΚΗΣΗ 64 

Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τρεις αριθμούς και θα εκτυπώνει τον μεσαίο από αυτούς, αν αυτός 
υπάρχει, διαφορετικά κατάλληλο μήνυμα. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 65 

Οι τιμές 4 διαφορετικών συσκευασιών γάλατος σε ένα σούπερ μάρκετ παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. Να 
γραφεί αλγόριθμος που θα εμφανίζει ποια εταιρία γάλατος έχει την πλέον συμφέρουσα τιμή. 
 

 

 

 

 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 66 

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» 
   αν διαβάσει 23 και 5 εμφανίζει μήνυμα «Δεν βρέθηκε πολλαπλάσιο» 

 
 
 

  Φίρμα    Ποσότητα      Τιμή €     

  ΦΑΓΕ   500 ml 0.79 

ΔΕΛΤΑ 850 ml 0.95 

ΕΒΓΑ 1.2 lt  1.25 

ΟΛΥΜΠΟΣ 1.5 lt 1.49 
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ΑΣΚΗΣΗ 67 

Σύμφωνα με το Διατραπεζικό Σύστημα Συναλλαγών ΔΙΑΣ, κάποιος καταθέτης μπορεί να πραγματοποιήσει 
ανάληψη από κάποια άλλη τράπεζα πέραν αυτής που συνεργάζεται από ένα μηχάνημα ΑΤΜ. Για την υπηρεσία αυτή 
υπάρχει χρέωση η οποία ισούται με το 1% του ποσού της ανάληψης. Ωστόσο, η χρέωση αυτή δεν πρέπει να είναι 
μικρότερη από 1 € αλλά ούτε και να υπερβαίνει τα 3 €. Να γραφεί αλγόριθμος που με δεδομένο το διαθέσιμο 
υπόλοιπο του λογαριασμού του πελάτη:  

Α) διαβάζει το ποσό της ανάληψης από ένα ΑΤΜ του ΔΙΑΣ 
Β) ελέγχει αν μπορεί να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή (αν το υπόλοιπο επαρκεί για να καλύψει το ποσό ανάληψης)  
Γ) εκτυπώνει το υπόλοιπο του λογαριασμού και τη χρέωση που θα έχει ο πελάτης  
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 68 

Μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας παρέχει στους συνδρομητές της wallpapers, ringtones  και άλλα applications. Για 
να κατεβάσει κάποιος συνδρομητής στο κινητό του κάτι από τα παραπάνω πρέπει να εγγραφεί στην υπηρεσία της 
εταιρίας, με πάγιο μηνιαίο κόστος 2.50 €, και επιπλέον χρέωση 0.79 € για κάθε wallpaper, 0.89 € για κάθε ringtone 
και 1.59 € για κάθε application που κατεβαίνει στο κινητό του. Να γραφεί αλγόριθμος που με δεδομένο το διαθέσιμο 
υπόλοιπο χρημάτων του συνδρομητή:  

Α) διαβάζει το σύνολο των wallpapers, ringtones και applications που ο συνδρομητής ζήτησε για κατέβασμα στο 
κινητό του τον τελευταίο μήνα  

Β) εμφανίζει ποιο από τα τρία είδη αρχείων θα κοστίσει περισσότερο στον συνδρομητή 
Γ) εμφανίζει αν μπορεί ή όχι να κατεβάσει τα ζητούμενα αρχεία (βάσει χρημάτων) 
Δ) αν το διαθέσιμο υπόλοιπο επαρκεί για την αγορά, να εμφανίσει το νέο υπόλοιπο 
 

ΑΣΚΗΣΗ 69 

Ένας ιδιώτης θέλει να ενοικιάζει ένα μοντέλο αυτοκινήτου για τις διακοπές. Η εταιρία ενοικίασης ακολουθεί την εξής 
πολιτική: Αν ο πελάτης το νοικιάσει σε χαμηλή τουριστική περίοδο μέχρι και 14 ημέρες, τότε χρεώνεται 30 € 
ημερησίως, ενώ για κάθε επιπλέον ημέρα, χρεώνεται 25 ευρώ ημερησίως. Αν το νοικιάσει σε υψηλή τουριστική 
περίοδο μέχρι και 7 ημέρες, τότε χρεώνεται 40 € ημερησίως, ενώ για κάθε επιπλέον ημέρα, χρεώνεται 35 ευρώ 
ημερησίως. Στις τιμές αυτές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%. Να γραφεί αλγόριθμος που: 
Α) διαβάζει το όνομα του, το επώνυμο του, την τουριστική περίοδο («Χ» χαμηλή ή «Υ» υψηλή) και τις ημέρες 
ενοικίασης 
Β) υπολογίζει κλιμακωτά και εμφανίζει το ποσό της χρέωσης 
Γ) σε περίπτωση που εισαχθεί λάθος τιμή εισόδου για την τουριστική περίοδο ή για τις ημέρες ενοικίασης, να 
εμφανίζει μήνυμα «Λάθος δεδομένα» 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 70 

Η μισθοδοσία του προσωπικού μιας εταιρίας γίνεται ως εξής: ο βασικός μισθός είναι 1000 €. Για τους αποφοίτους 
ΑΕΙ/ΤΕΙ υπάρχει επίδομα 20% ενώ αν κάποιος διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο τότε το επίδομα σπουδών γίνεται 30%. 
Επιπρόσθετα, κάθε υπάλληλος λαμβάνει χρονοεπίδομα 15% επί του βασικού μισθού αν βρίσκεται μέχρι και 5 
χρόνια στην εταιρία, 25% αν βρίσκεται μέχρι και 15 χρόνια ενώ 35% αν εργάζεται περισσότερα από 15 χρόνια στην 
εταιρία. Να γραφεί αλγόριθμος που: 

Α) διαβάζει το όνομα του μισθωτού, το επίπεδο σπουδών (1 για βασική εκπαίδευση, 2 για ΑΕΙ/ΤΕΙ και 3 για 

Μεταπτυχιακές σπουδές) και τα έτη υπηρεσίας 

Β) υπολογίζει και εκτυπώνει τις μηνιαίες αποδοχές του 

 
 
ΑΣΚΗΣΗ 71 

Ένα Internet Cafe έχει την εξής πολιτική χρέωσης: Τα πρώτα 30 λεπτά χρεώνονται 3.50 €, ενώ κάθε επόμενο 
30λεπτο χρεώνεται προς 2.50 €. Πρέπει να επισημανθεί ότι μόλις περάσει έστω και ένα λεπτό, ο πελάτης χρεώνεται 
το 30λεπτο. Να γραφεί αλγόριθμος που για έναν πελάτη και με δεδομένα τα χρήματα που διαθέτει: 
Α) διαβάζει το χρόνο (σε λεπτά) που παρέμεινε στο Internet Cafe  
Β) υπολογίζει και εκτυπώνει τη χρέωση για τον πελάτη 
Γ) πόσους ακριβώς καφέδες μπορεί να παραγγείλει ο πελάτης από το Café με τα χρήματα που του απομένουν 

(κόστος καφέ 4 €)   

Σημείωση: να θεωρηθεί ότι τα χρήματα του πελάτη επαρκούν για την κάλυψη της χρέωσης και ότι η χρήση της 
συνάρτησης Α_Μ() είναι επιτρεπτή. 
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ΑΣΚΗΣΗ 72 

Το Υπουργείο Οικονομικών με σκοπό την εξεύρεση πόρων αποφάσισε την επαναφορά του φόρου ΛΑΦΚΑ για 
συνταξιούχους του Δημοσίου με συντάξεις από 1401 € και άνω Το ποσοστό του ειδικού φόρου εφαρμόζεται 
κλιμακωτά στις αποδοχές του δικαιούχου με βάση τον παρακάτω πίνακα. Να γραφεί αλγόριθμος που: 
 

Ύψος σύνταξης (σε ευρώ) Ποσοστό φόρου 

1401 - 1800 5% 

1801 – 2300 10% 

2301 – 3500 15% 

3501 - άνω 20% 

 
Α) διαβάζει το ύψος της σύνταξης του δικαιούχου (αν δοθεί αρνητική τιμή εμφανίζει σχετικό μήνυμα λάθους) 
Β) υπολογίζει και εμφανίζει την παρακράτηση του ειδικού φόρου ΛΑΦΚΑ 
Γ) υπολογίζει και εμφανίζει το τελικό ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση φόρου 
 
 

ΑΣΚΗΣΗ 73 

Σύμφωνα με την νέα φορολογική νομοθεσία για το έτος 2011 τα τέλη κυκλοφορίας ενός αυτοκινήτου καθορίζονται με 
βάση την εξής πολιτική: Αν το αυτοκίνητο αγοράστηκε πριν το 2011, τα τέλη διαμορφώνονται βάσει των κυβικών 
εκατοστών του αυτοκινήτου όπως ορίζει ο παρακάτω πίνακας: 

Κυβισμός cm3 Χρέωση 

0 – 300 18 

301 – 785 46 

786 – 1357 112 

1358 – 1928 202 

1929 – 2357 446 

2358 - άνω 580 

Αν το αυτοκίνητο αγοράστηκε από το 2011 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται βάσει των εκπεμπόμενων 
ρύπων, κλιμακωτά όπως ορίζει ο επόμενος πίνακας: 

Εκπομπές ρύπων 
gr CO2 

Χρέωση/gr 

0 – 100 0 

101 – 150 0.98 

151 – 200 1,85 

201 – 250 2,45 

251 - άνω 3,72 

Να γίνει αλγόριθμος που θα διαβάζει το έτος αγοράς ενός αυτοκινήτου και το ανάλογο μέγεθος (κυβικά εκατοστά ή 
εκπομπές ρύπων σε γραμμάρια) και θα υπολογίζει την χρέωση για το αυτοκίνητο αυτό. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 74 

Ένα κατάστημα πώλησης ηλεκτρονικών παιχνιδιών, έχει θέσει ως στόχο για τις ημέρες των Χριστουγέννων την 
προώθηση μιας συγκεκριμένης κονσόλας παιχνιδιών. Για το λόγο αυτό, σκοπεύει να δώσει προμήθεια στους 
πωλητές της, ανάλογα με τα τεμάχια που θα καταφέρει ο καθένας να πουλήσει. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το 
ποσοστό επί των πωλήσεων που θα λάβει σαν προμήθεια ο πωλητής και υπολογίζεται κλιμακωτά. 

Τεμάχια πώλησης Ποσοστό επί της πώλησης 

1 – 20 0.5% 

21 – 50 1.5% 

51 – 100 2% 

101 – άνω 5% 

Εάν κάθε κονσόλα κοστίζει 300 ευρώ, να γίνει αλγόριθμος που θα διαβάζει τα τεμάχια που πούλησε ένας πωλητής 
και θα εμφανίζει την προμήθεια που θα λάβει. 
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ΑΣΚΗΣΗ 75 

Σε ένα συνδρομητικό κανάλι η μηνιαία συνδρομή είναι 20 € και η χρέωση ανά ταινία δίνεται από τον διπλανό 
πίνακα. Να γραφεί αλγόριθμος που: 
 
 
 
 
 
 
 

Α) διαβάζει το όνομα του συνδρομητή και τον αριθμό των ταινιών που είδε σε ένα μήνα 

Β) υπολογίζει και εμφανίζει το ποσό πληρωμής για τον συνδρομητή  

Σημείωση: η χρέωση των ταινιών είναι κλιμακωτή. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 76 

Μια εταιρεία καρτοκινητής τηλεφωνίας προσφέρει σύνδεση στο δίκτυό της χωρίς πάγιο, και άλλες δεσμεύσεις. Η 
χρέωση κάθε κλήσης πραγματοποιείται κάθε 15 δευτερόλεπτα (μια κλήση που διαρκεί 18" θα στοιχίσει όσο μια των 
30"). Το κόστος για κάθε 15" είναι 0.099 €, ωστόσο αν μια κλήση διαρκέσει πέραν των 3 λεπτών η χρέωση του 
επιπλέον χρόνου είναι 0.075 €/10" κλήσης. Να γραφεί αλγόριθμος που: 

Α) διαβάζει το όνομα του πελάτη και τη χρονική διάρκεια μιας κλήσης σε seconds 
Β) εμφανίζει τη χρέωση της κλήσης αυτής.  

Σημείωση: ότι στα παραπάνω ποσά υπάρχει επιβάρυνση ΦΠΑ 23% 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 77 

Να γραφεί αλγόριθμος που για έναν μαθητή της Γ' Λυκείου, διαβάζει τους βαθμούς του στα δυο τετράμηνα (0-20) 
καθώς και τον γραπτό του βαθμό (0-100) στις πανελλήνιες εξετάσεις και υπολογίζει τον βαθμό πρόσβασης του 
μαθητή αυτού στο συγκεκριμένο μάθημα.  
Σημείωση: ο βαθμός πρόσβασης προκύπτει από το 70% του γραπτού και το 30% του προφορικού (μέσος όρος των 
βαθμών στα δυο τετράμηνα). Ο προφορικός βαθμός υπόκειται σε προσαρμογή αν έχει διαφορά από τον γραπτό 
βαθμό μεγαλύτερη του 2. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 78 

Ένα παρκινγκ χρεώνει κλιμακωτά τη στάθμευση ως εξής: η 1η ώρα στο παρκινγκ είναι δωρεάν ενώ για παραμονή 
από 2 ώρες και άνω κάθε ώρα χρεώνεται 3€ για όλες τις ώρες. Από 7 ώρες και πάνω, η χρέωση είναι 5 € για κάθε 
ώρα. Τέλος, αν κάποιο όχημα μείνει σταθμευμένο πάνω από 10 ώρες τότε υπάρχει 25% προσαύξηση στη συνολική 
χρέωση. Στα παραπάνω ποσά είναι ενσωματωμένος δημοτικός φόρος 12%. Να γραφεί αλγόριθμος που: 

Α) διαβάζει το πλήθος των ωρών που ένα όχημα έμεινε στο παρκινγκ  
Β) εμφανίζει τη χρέωση για τον οδηγό 
Γ) εμφανίζει το ποσό που θα εισπράξει το παρκινγκ και το ποσό που αποδίδεται στο δήμο 
 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 79 

Σύμφωνα με νέο νόμο του Υπουργείου Οικονομικών οι φορολογούμενοι μπορούν στις κατά τόπους εφορίες να 

προβούν σε διακανονισμό για την πληρωμή των οφειλών τους. Έτσι, για οφειλές πάνω από 300.000 € γίνεται 

έκπτωση 20%, ενώ διαφορετικά γίνεται έκπτωση 30%. Αν κάποιος πληρώσει μετρητοίς (δηλαδή σε μία δόση) τότε 

θα έχει επιπλέον έκπτωση 8% επί του ποσού της οφειλής. Να γραφεί αλγόριθμος που: 

Α) διαβάζει το όνομα του οφειλέτη, το ποσό της οφειλής του και το πλήθος των δόσεων που θα εξοφλήσει 

Β) υπολογίζει και εκτυπώνει το ποσό κάθε δόσης στην εφορία 

 
 

 

Ταινίες Χρέωση/ταινία ( € ) 

1 - 10 1,5 

11 - 30 1 

31 – 40 0,80 

41 - άνω 0.50 
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ΑΣΚΗΣΗ 80 

Για το αγώνισμα του μαραθωνίου, το όριο πρόκρισης στους ολυμπιακούς αγώνες είναι 2 ώρες και 19 λεπτά για 
τους άνδρες και 2 ώρες και 45 λεπτά για τις γυναίκες. Να γραφεί αλγόριθμος που θα δέχεται ως είσοδο ένα 
χαρακτήρα που θα εκφράζει το φύλο ενός μαραθωνοδρόμου («Α» για άνδρα και «Γ» για γυναίκα) καθώς και τις 
ώρες, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα που χρειάστηκε για να τερματίσει στα προκριματικά των αγώνων. Το 
πρόγραμμα θα εμφανίζει αν προκρίθηκε ή όχι στους προκριματικούς. 
 

ΑΣΚΗΣΗ 81 

Μια πολυκατοικία αποτελείται από 4 ορόφους και ο κάθε όροφος χωριστά περιλαμβάνει διαμερίσματα του ιδίου 
μεγέθους. Ο 1ος όροφος έχει 8 διαμερίσματα και για κάθε όροφο πιο πάνω τα διαμερίσματα μειώνονται κατά 2. Στο 
τέλος κάθε μήνα έρχονται τα κοινόχρηστα, τα οποία πρέπει να μοιραστούν σε κάθε διαμέρισμα ανάλογα με τα 
τετραγωνικά του μέτρα. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος:  

Α) Θα διαβάζει τα τετραγωνικά ενός διαμερίσματος κάθε ορόφου καθώς και τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας  

Β) Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τα χρήματα που πρέπει να πληρώσει το κάθε διαμέρισμα του κάθε ορόφου. 

Γ)  Αν λόγω της οικονομικής κρίσης, ένας από τους ιδιοκτήτες δεν έχει να πληρώσει το μερίδιο του, αυτό μοιράζεται 
ισόποσα στα υπόλοιπα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Ο αλγόριθμος θα πρέπει να διαβάζει τον όροφο του 
ενοίκου αυτού και με βάση τα χρήματα που θα πρέπει να πληρώσει, θα εμφανίζει τα επιπλέον χρήματα που θα 
πρέπει να πληρώσει το καθένα από τα υπόλοιπα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. 

 
 
ΑΣΚΗΣΗ 82 

Ένας μαθητής αποφάσισε να αποταμιεύει τα χρήματα που του δίνουν οι γονείς του μέχρι το τέλος του χρόνου, 
προκειμένου να αγοράσει ένα καινούργιο tablet το οποίο κοστίζει 650 ευρώ. Αν τα χρήματα που λαμβάνει είναι 5 
ευρώ ημερησίως, να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος δέχεται την ημερομηνία (ημέρα, μήνας, έτος) από την οποία 
ξεκινάει ο μαθητής να αποταμιεύει και θα εμφανίζει ένα μήνυμα για το αν μπορεί ή όχι να αγοράσει στο τέλος της 
χρονιάς το συγκεκριμένο tablet.  

Σε περίπτωση που μπορεί, να εμφανίζει πιθανό περίσευμα χρημάτων ενώ αν δεν μπορεί, να εμφανίζει τα χρήματα 
που του λείπουν για να συμπληρώσει το επιθυμητό ποσό.  

Να θεωρηθεί ότι όλοι οι μήνες έχουν 30 ημέρες, εκτός από τον 2ο μήνα ο οποίος έχει 29 ή 28 ημέρες ανάλογα με το 
αν το έτος είναι δίσεκτο ή όχι. Ένα έτος είναι δίσεκτο όταν είναι πολλαπλάσιο του 400 ή είναι πολλαπλάσιο του 4 και 
όχι του 100.  
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ΑΣΚΗΣΗ 83 

Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι επαναληπτικές δομές στα παρακάτω τμήματα αλγορίθμων; 

 x  4 

 Όσο (x > 0) επανάλαβε  
   Εμφάνισε x 

   x  x - 1 

 Τέλος_επανάληψης 

 x  4 

 Όσο (x ≥ 0) επανάλαβε   
   Εμφάνισε x 

   x  x - 1 

 Τέλος_επανάληψης 

 x  -4 

 Όσο (x ≥ 0) επανάλαβε   
   Εμφάνισε x 

   x  x - 1 

 Τέλος_επανάληψης 

 x  4 

 Όσο (x ≥ 0) επανάλαβε   
   Εμφάνισε x 

   x  x + 1 

 Τέλος_επανάληψης 

 
 

ΑΣΚΗΣΗ 84 

Πόσες φορές θα εκτελεστεί καθεμία από τις παρακάτω επαναληπτικές δομές ; 

 
Για y από 1 μέχρι 5 με_βήμα 2 
     x  x + 1 
Τελος_επαναληψης 

Για y από 1 μέχρι -4 με_βήμα -1 
     x  x + 1 
Τελος_επαναληψης 

Για y από 0 μέχρι 2.5 με_βήμα 0.1 
     x  x + 1 
Τελος_επαναληψης 

Για y από -1 μέχρι -8 
     x  x + 1 
Τελος_επαναληψης 

 

ΑΣΚΗΣΗ 85 

Πόσες φορές θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα “Hello” στα ακόλουθα τμήματα εντολών; 
 

κ  4 
Αρχη_επαναληψης 
    Εμφάνισε "hello" 
     κ  κ - 1 
Μεχρις_οτου (κ = 0) 

κ  4 
Αρχη_επαναληψης 
    Εμφάνισε "hello" 
     κ  κ - 1 
Μεχρις_οτου (κ > 0) 

Αρχη_επαναληψης 
    κ  4 
    Εμφάνισε "hello" 
    κ  κ - 1 
Μεχρις_οτου (κ = 0) 

κ  4 
Αρχη_επαναληψης 
    Εμφάνισε "hello" 
    κ  κ + 1 
Μεχρις_οτου (κ < 0) 

 

ΑΣΚΗΣΗ 86 

Ποια αθροίσματα υπολογίζονται και εμφανίζονται στη μεταβλητή Sum σε κάθε τμήμα εντολών; 

 
 
 
 
 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 87 

Ποια από τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμων επιτυγχάνουν τη διασφάλιση εισόδου μιας τιμής στο διάστημα (0,20]; 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

Sum  0  
ι  2 
Όσο ι ≤ 10 επανάλαβε 
     Sum  Sum + 2 
     ι  ι + 2 
Τελος_επαναληψης 
Εμφάνισε Sum 

Sum  0  
ι  1 
Όσο ι ≤ 100 επανάλαβε 
     Sum  Sum + ι 
     ι  ι + 2 
Τελος_επαναληψης 
Εμφάνισε Sum 

Sum  0 
ι  5 
Όσο ι ≤ 50 επανάλαβε 
     Sum  Sum + ι 
     ι  ι + 50 
Τελος_επαναληψης 
Εμφάνισε Sum 

Α) Αρχή_επανάληψης 
         Διάβασε α 
     Μέχρις_οτου α > 0 και α ≤ 20 

Β) Διάβασε α 
     Όσο α > 0 και α ≤ 20 επανάλαβε 
         Διάβασε α 
     Τέλος_επανάληψης 

Γ) Αρχή_επανάληψης 
        Διάβασε α 
    Μέχρις_οτου α ≤ 0 ή α > 20 
 

Δ) Διάβασε α 
     Όσο α ≤ 0 ή α > 20 επανάλαβε 
         Διάβασε α 
     Τέλος_επανάληψης 

ΔΔΟΟΜΜΗΗ  ΕΕΠΠΑΑΝΝΑΑΛΛΗΗΨΨΗΗΣΣ  
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ΑΣΚΗΣΗ 88 

Να μετατρέψετε το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου χρησιμοποιώντας τις άλλες δυο δομές επανάληψης και να 
κατασκευάσετε το διάγραμμα ροής. 

  α  8 
  β  15 
  Αρχή_επανάληψης 
      Αν β mod 2 = 0 τότε 
         Εκτύπωσε β 
      Τέλος_αν 
      β  β + 3 
  Μέχρις_ότου (β > 25) 

 

ΑΣΚΗΣΗ 89 

Να σχηματίσετε το ΔΡΔ και τον πίνακα τιμών του παρακάτω αλγορίθμου. Τί θα εκτυπωθεί τελικά; 
 

Αλγόριθμος Πίνακας_1 
  α  2 
  β  1 
  Όσο (α ≥ β) και (α div 10 < 1) επανάλαβε 
      α  α^2 
      Αν (α div β > 2) τότε 
         β  β + 1 
      Αλλιώς 
         α  α + 1 
      Τέλος_αν 
   Τέλος_επανάληψης 
   Εκτύπωσε α, β 
Τέλος Πίνακας_1 

Αλγόριθμος Πίνακας_2 
  α  6 
  β  11 
  Αρχή_επανάληψης 
      γ  (α + β) div 2 
      Αν (γ > α) τότε 
         α  γ - α 
         β  β - γ 
      Αλλιώς 
         α  3 + α - γ 
         β  γ - β 
      Τέλος_αν 
      x  γ + α * β 
   Μέχρις_οτου (x < 0) 
   Εκτύπωσε α, β, γ 
Τέλος Πίνακας_2 
 

 

ΑΣΚΗΣΗ 90 

Να κατασκευαστεί ο πίνακας τιμών του παρακάτω αλγορίθμου και το διάγραμμα ροής του. 
 

Αλγόριθμος Άσκηση 
  x  0 
  Όσο (x ≤ 15) επανάλαβε 
       Για i από 1 μέχρι 3 
          x  x + i 
       Τέλος_επανάληψης 
        x  x + 5 
  Τέλος_επανάληψης 
  Εμφάνισε x 
Τέλος Άσκηση 

 
ΑΣΚΗΣΗ 91 

Στον παρακάτω αλγόριθμο να συμπληρωθούν τα κενά ώστε οι εντολές του να εμφανίζουν το άθροισμα των 
τετραγώνων των περιττών αριθμών που είναι μικρότεροι από 1000. 
 

Άθροισμα  ____     

Για ____ από 1 μέχρι ___  με_βήμα ___   

      Άθροισμα  ___ + i * ___    

Τέλος_Επανάληψης 

Εμφάνισε ____ 
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ΑΣΚΗΣΗ 92 

Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμων και ζητείται να κατασκευαστούν οι πίνακες τιμών τους καθώς και να 
μετατραπούν σε διαγράμματα ροής. 
 

Χ  3 
Ζ  1 
Για ι από 5 μέχρι 0 με_βήμα -2 
    Χ  Χ + 3 
    Αν Χ > 10 τότε  
         Υ  Χ 
    αλλιώς 
         Υ  -Χ 
    Τέλος_αν 
    Ζ  Ζ + Χ * Υ 
Τέλος_επανάληψης 
Εμφάνισε Ζ div (ι + 5) 

Α  0 
Β  1 
Γ  2 
Για ι από 2 μέχρι 14 με_βήμα 5 
   Α  Α + ι 
   Αν Α ≤ 8 τότε 
       Για j από 1 μέχρι Α 
            Β  Β + 1 
       Τέλος_επανάληψης 
   αλλιώς 
            Γ  Γ * ι 
   Τέλος_αν 
Τέλος_επανάληψης 
Εμφάνισε Α, Β, Γ, ι, j 
 

ΑΣΚΗΣΗ 93 

Να κατασκευαστεί ο πίνακας τιμών του παρακάτω τμήματος αλγορίθμου. 
 

          Α  ΑΛΗΘΗΣ    
                       Β  ΨΕΥΔΗΣ    
                       Χ  1    
                       Υ  4 

  Όσο (Α = ΑΛΗΘΗΣ) Ή (Χ < Υ) επανάλαβε 
     Υ  Υ – 1 
     Αν Υ = 2 τότε 
         Α  ΑΛΗΘΗΣ 
         Εμφάνισε Υ 
     Αλλιώς 
         Αν Υ < 2 τότε 
             Α  ΟΧΙ Α 
             Β  Α Ή Β 
             Εμφάνισε Χ 
         Αλλιώς 
             Α  Α ΚΑΙ Β 
             Β  ΟΧΙ Β 
             Εμφάνισε Χ,Υ 
         Τέλος_αν 
     Τέλος_αν 
  Τέλος_επανάληψης 

 

ΑΣΚΗΣΗ 94 

Να εξηγηθεί τι υπολογίζουν οι παρακάτω αλγόριθμοι και να κατασκευαστούν τα αντίστοιχα διαγράμματα ροής 
δεδομένων. 

Α Β 

Αλγόριθμος Παράδειγμα_1 
 άθροισμα  0 
 Για i από 1 μέχρι 100 
      Διάβασε ηλικία 
      άθροισμα  άθροισμα + ηλικία 
 Τέλος_Επανάληψης 
 ΜΟ  άθροισμα / 100 
 Εμφάνισε ΜΟ 
Τέλος Παράδειγμα_1 

  
Αλγόριθμος Παράδειγμα_2 
 άθροισμα  0 
 Για i από 1 μέχρι 100 
    Διάβασε βαθμός 
    Αν βαθμός > 0 και βαθμός <= 20  τότε 
         άθροισμα  άθροισμα + βαθμός   
    Τέλος_Αν 
 Τέλος_Επανάληψης 
 Εμφάνισε άθροισμα 
Τέλος Παράδειγμα_2 
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ΑΣΚΗΣΗ 95 

Τι τιμή θα εκτυπωθεί για το S στα παρακάτω τμήματα αλγορίθμων; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ΑΣΚΗΣΗ 96 

Να γραφεί τμήμα αλγορίθμου που θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα με τις παρακάτω εντολές: 
Α) χωρίς τη χρήση της δομής επανάληψης για τον εσωτερικό βρόχο (Για) 
Β) με αποκλειστική χρήση της δομής Αρχή_επανάληψης 

       Χ  2 
       C  5 
       Όσο C > 0 επανάλαβε 
            Για i από 3 μέχρι 8 με_βήμα 2 
                   X  X + 3 
            Τέλος_επανάληψης 
            C  C div 2 
            X  X + C 
       Τέλος_επανάληψης 

 
ΑΣΚΗΣΗ 97 

Να μετατραπεί το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου στο αντίστοιχο με χρήση της δομής Όσο. 

    α  0 
    β  0 
    Αρχή_επανάληψης 
        Διάβασε Χ 
        β  β + Χ 
        α  α + 1 
    Μέχρις_ότου β > 50 ή α = 8 ή Χ = 0 
    Εμφάνισε α,β 

 

ΑΣΚΗΣΗ 98 

Να δημιουργήσετε κωδικοποίηση σε ψευδογλώσσα που θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα με τις παρακάτω εντολές, 
χρησιμοποιώντας μόνο τη δομή επανάληψης Για;  

 
α  7 
Όσο α ≥ 1 επανάλαβε 
    β  α 
    Αρχή_επανάληψης 
        Εμφάνισε β 
        β  β – 1 
    Μέχρις_ότου β = 0  
    α  α – 2 
Τέλος_επανάληψης 

 

 

 

 

Α Β 

  S  0 
  Για i από 1 μέχρι 3 
     Για j από 10 μέχρι 20 με_βήμα 5   
            S  S + 2 
     Τέλος_επανάληψης 
  Τέλος_επανάληψης 
  Εκτύπωσε S 

  S  0 
  Για i από 1 μέχρι 3 
     Για j από 5 μέχρι 3 με_βήμα -1  
           S  i * j 
     Τέλος_επανάληψης 
  Τέλος_επανάληψης 
  Εκτύπωσε S 



 

www.zioulas.gr Ευάγγελος Χ. Ζιούλας (Καθηγητής Πληροφορικής) 24 

 
 

ΑΣΚΗΣΗ 99 

Στα παρακάτω τμήματα αλγορίθμων, πόσα αστεράκια (*) εμφανίζονται; 
 

α  1 

Όσο α  0 επανάλαβε 
    Για i από 2 μέχρι 1 με_βήμα -1 

 α   α – 1  
    Τέλος_επανάληψης 
    Εκτύπωσε ″*″ 
Τέλος_επανάληψης 

i  1 
Αρχή_επανάληψης 
   Για j από 1 μέχρι 2 

 Εκτύπωσε ″*″ 
   Τέλος_επανάληψης 
    i  i - 1 
Μέχρις_ότου  i < 0 

Για i από 1 μέχρι 2 
   Για j από 1 μέχρι 2 
       Εκτύπωσε ″*″ 
   Τέλος_επανάληψης 
   Εκτύπωσε ″*″ 
Τέλος_επανάληψης 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 100 

Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος σε διάγραμμα ροής: 

α.Να κατασκευάσετε ισοδύναμο αλγόριθμο σε μορφή  
ψευδογλώσσας. 
 

β. Να εκτελέσετε τον αλγόριθμο για Α = 4. Να γράψετε στο τετράδιό 
σας τις τιμές που θα εμφανιστούν (πίνακας τιμών). 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΣΚΗΣΗ 101 

Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος σε διάγραμμα ροής και ζητείται: 
Α) να μετατραπεί σε ψευδογλώσσα 
Β) να εξηγηθεί τι υπολογίζει ο αλγόριθμος 
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ΑΣΚΗΣΗ 102 

Α) Να μετατραπεί το παρακάτω διάγραμμα ροής σε ψευδογλώσσα. 

Β) Να ξαναγραφεί ο αλγόριθμος χρησιμοποιώντας δομή επανάληψης Για .. από .. μέχρι. 

 

 
 
ΑΣΚΗΣΗ 103 

Να μετατραπεί ο παρακάτω αλγόριθμος σε ψευδογλώσσα στο αντίστοιχο διάγραμμα ροής δεδομένων. 
 

        Αλγόριθμος Ασκ_88 
        κ  1 
        Όσο κ <= 98 επανάλαβε 

    Α  0 
    Λ  900 

 Όσο Λ > 0 επανάλαβε 

  Α  Α + Λ 

  Λ  Λ – 2 

 Τέλος_επανάληψης 

 Διάβασε κ 

Τέλος_επανάληψης 

Εμφάνισε Α + κ * Λ 

Τέλος Ασκ_88 

 

ΑΣΚΗΣΗ 104 

Τι εμφανίζει καθένα από τα παρακάτω αποσπάσματα αλγορίθμων; 
 

Α) Για βρόχος1 από 1 μέχρι 5  
Για βρόχος2 από 1 μέχρι βρόχος1 
 Εμφάνισε βρόχος2 
Τέλος_επανάληψης 

     Τέλος_επανάληψης 
 
 

Β) Για βρόχος1 από 1 μέχρι 5  
Για βρόχος2 από 1 μέχρι βρόχος1 
 Εμφάνισε βρόχος1  
Τέλος_επανάληψης 

    Τέλος_επανάληψης 
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Γ) Για βρόχος1 από 1 μέχρι 5  
Για βρόχος2 από 1 μέχρι 5 με_βήμα -1 
 Εμφάνισε βρόχος2 
Τέλος_επανάληψης 

     Τέλος_επανάληψης 

Δ) Για βρόχος1 από 1 μέχρι 5  
Για βρόχος2 από 1 μέχρι 5 με_βήμα 2 
 Εμφάνισε βρόχος1 
Τέλος_επανάληψης 

     Τέλος_επανάληψης  

 
 

ΑΣΚΗΣΗ 105 

Δίνεται o παρακάτω αλγόριθμος, στον οποίο έχουν αριθμηθεί οι εντολές του και το παρακάτω υπόδειγμα πίνακα 
(πίνακας τιμών), με συμπληρωμένη την αρχική τιμή της μεταβλητής Χ: 
 

1  Διάβασε Χ 
2  Όσο X > 1 επανάλαβε 
3     Aν Χ mod 2=0 τότε 
4       Χ  Χ div 2 
5     Αλλιώς 
6       Χ  3 * Χ + 1 
7     Τέλος_αν 
8  Τέλος_επανάληψης 

 

Α) Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον πίνακα και να τον συμπληρώσετε, εκτελώντας τον αλγόριθμο με αρχική τιμή 
Χ = 5 (που ήδη φαίνεται στον πίνακα). 

Β) Να κάνετε τη διαγραμματική αναπαράσταση του ανωτέρω τμήματος αλγορίθμου.    
 

 

 
ΑΣΚΗΣΗ 106 

Να συμπληρώσετε τα κενά έτσι ώστε τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμων να δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα, που δίνει το 
πρώτο τμήμα. 

 
Y  0 
X  0 
Όσο Χ <=6 επανάλαβε 
 Χ  Χ + 1 
 Υ  Υ + 2 
Τέλος_ επανάληψης 
Εμφάνισε Υ 

Υ2 
Για Χ από …… μέχρι 5 
        Υ  Υ + 2 
Τέλος_επανάληψης 
Εμφάνισε Υ 

Χ0 
Υ0 
Όσο Χ >= …….. επανάλαβε 
         Χ  Χ - 1 
         Υ  Υ + 2 
Τέλος_επανάληψης 
Εμφάνισε Υ 

Χ  0 
Υ  0 
Όσο Χ >= …….. επανάλαβε 
         Χ  Χ - 2 
         Υ  Υ + 2 
Τέλος_επανάληψης 
Εμφάνισε Υ 

Χ0 
Υ0 
Αρχή_επανάληψης 
      Υ  Υ + 2 
      Χ  Χ + 1 
Μέχρις_ότου Χ = ……. 
Εμφάνισε Υ 

Χ1 
Υ0  
Αρχή_επανάληψης 
      Υ  Υ + 2 
      Χ  Χ - 1 
Μέχρις_ότου Χ < ……. 
Εμφάνισε Υ 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 107 

Συμπληρώστε τον παρακάτω αλγόριθμο ώστε να εμφανίζει για το Α την τιμή 8. Τι τιμή θα εμφανίζει για το i; 
 

i  0 
Α  0 
Όσο  i <= ………  επανάλαβε 
 Α  Α +1 
 i  i + 2 
Τέλος_επανάληψης 
Εμφάνισε Α, i 

 

 

Αριθμός Εντολής Χ  Χ > 1  Χ mod 2 = 0  

1  5    

...  ...  ...  ...  
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ΑΣΚΗΣΗ 108 
Να γραφεί αλγόριθμος που ζητάει από το χρήστη το όνομά του με το μήνυμα «Πώς σε λένε;» και εμφανίζει 5 φορές 
στην οθόνη το μήνυμα «Γειά σου ……… » ακολουθούμενο από το όνομα που δόθηκε.  
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 109 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει έναν θετικό αριθμό (διασφάλιση εγκυρότητας) και εμφανίζει όλους τους 
θετικούς άρτιους αριθμούς που προηγούνται αυτού σε αύξουσα σειρά. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 110 

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα εκτυπώνει τις τιμές της συνάρτησης αν το x παίρνει τιμές 
στο διάστημα [-5, 5) με βήμα 0.05. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 111 

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το άθροισμα 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + ... + 50. 

 

 
ΑΣΚΗΣΗ 112 

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το γινόμενο 3 * 6 * 9 * 12 * ... * 30. 

 

 
ΑΣΚΗΣΗ 113 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει έναν αριθμό από 1 έως 10 (έλεγχος εγκυρότητας) και κατόπιν εμφανίζει την 
προπαίδεια αυτού του αριθμού π.χ. αν διαβάσει τον αριθμό 5, θα εμφανίζει 5 * 1 = 5, 5 * 2 = 10 κλπ. 

 

 
ΑΣΚΗΣΗ 114 

Να γραφεί αλγόριθμος που θα εκτυπώνει όλους τους τριψήφιους αριθμούς που είναι πολλαπλάσια του 15 και το 
μεσαίο τους ψηφίο είναι άρτιος αριθμός (π.χ. 165, 360). 

 
 
ΑΣΚΗΣΗ 115 

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα εντοπίζει και θα τυπώνει όλους τους τριψήφιους αριθμούς που το άθροισμα 
τετραγώνων των ψηφίων τους είναι μικρότερο του 50 (π.χ. 234, 22+32+42 = 29 < 50). 

 

 
ΑΣΚΗΣΗ 116 

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

 
 
ΑΣΚΗΣΗ 117 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει 10 αριθμούς και υπολογίζει και εμφανίζει τον ελάχιστο (min) και το μέγιστο 
(max). 

 
 
ΑΣΚΗΣΗ 118 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει 10 ακέραιους και να υπολογίζει και να εμφανίζει πόσοι από αυτούς είναι άρτιοι 
και πόσοι περιττοί. 
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ΑΣΚΗΣΗ 119 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει άγνωστο πλήθος αριθμών και σταματάει όταν διαβαστεί η τιμή 999. Κατόπιν 
εμφανίζει το πλήθος και το άθροισμα των αριθμών που διαβάστηκαν. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 120 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει αριθμούς και εκτυπώνει το ποσοστό των άρτιων. Η επαναληπτική διαδικασία 
θα τερματίζεται όταν δοθεί ένας αρνητικός αριθμός. 
 
 

ΑΣΚΗΣΗ 121 

Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει άγνωστο πλήθος αριθμών και θα εκτυπώνει το ποσοστό αυτών που είναι 
πολλαπλάσια του 5. Ο αλγόριθμος θα τερματίζεται όταν εισαχθεί ο αριθμός -1. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 122 

Δίνονται  διαδοχικά από το πληκτρολόγιο τα βάρη μερικών κιβωτίων με το τελευταίο κιβώτιο να είναι άδειο (βάρος 
μηδέν). Να γραφεί αλγόριθμος που να εμφανίζει:  
Α) το μέσο βάρος όλων των κιβωτίων 
Β) το πλήθος των κιβωτίων που έχουν βάρος μεγαλύτερο από 100 kg 
Γ) το βάρος του βαρύτερου κιβωτίου 
Δ) τη σειρά του βαρύτερου κιβωτίου 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 123 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει τα όνοματα και τους βαθμούς απολυτηρίου ενός άγνωστου πλήθος μαθητών 
της Α’ Λυκείου, και σταματάει όταν για όνομα διαβαστεί η τιμή «ΤΕΛΟΣ». Κατόπιν εμφανίζει το πλήθος των 
μαθητών που απορρίπτονται λόγω βαθμολογίας (βαθμός 0 - 9,5) καθώς και το ποσοστό των μαθητών που 
αρίστευσαν (βαθμός 18 – 20). 
 

ΑΣΚΗΣΗ 124 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει για άγνωστο πλήθος μαθητών τα ονόματα τους και τους βαθμούς τους (στην 
20θμια κλίμακα) στο μάθημα της Πληροφορικής. Ο αλγόριθμος σταματάει το διάβασμα των στοιχείων, όταν για 
όνομα διαβαστεί ο κενός χαρακτήρας. Κατόπιν εμφανίζει: 

Α) τον μέσο όρο βαθμολογίας των μαθητών 
Β) το όνομα του μαθητή με τον μεγαλύτερο και το χειρότερο βαθμό. 
 

 
ΑΣΚΗΣΗ 125 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει έναν αριθμό (μεγαλύτερο του 0) και να υπολογίζει τη παρακάτω πρόοδο μέχρι 
να ξεπεράσει την τιμή του αριθμού αυτού και να εκτυπώνει το πλήθος των όρων που χρειάστηκαν 

 
 
ΑΣΚΗΣΗ 126 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει τα ονόματα και τα έτη γέννησης δύο ατόμων, διασφαλίζοντας ότι είναι θετικοί 
αριθμοί μεταξύ 1900 και 2010. Ο αλγόριθμος θα εμφανίζει: 

Α) την ηλικία καθενός από τα άτομα 
Β) το όνομα του ατόμου που είναι μεγαλύτερο  
Γ) τη ηλικιακή διαφορά που έχουν τα άτομα μεταξύ τους 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 127 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει δύο ακέραιους αριθμούς Α, Β κάνοντας έλεγχο εγκυρότητας ότι είναι θετικοί. 
Κατόπιν εμφανίζει όλους τους άρτιους αριθμούς που υπάρχουν στο διάστημα μεταξύ Α και Β σε αύξουσα σειρά. 
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ΑΣΚΗΣΗ 128 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει ένα άγνωστο πλήθος από αριθμούς και εμφανίζει το πλήθος τους, τον 
μεγαλύτερο και τον μικρότερο από τους αριθμούς που διάβασε. Ο αλγόριθμος θα ρωτάει τον χρήστη κάθε φορά αν 
θέλει να συνεχίσει και θα σταματάει την εκτελεσή του όταν η απάντηση είναι «ΟΧΙ». 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 129 

Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει ένα-ένα τα ψηφία ενός δυαδικού αριθμού των 8 bit και να εκτυπώνει τον 
αντίστοιχο αριθμό του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης. 

Για παράδειγμα ο αριθμός (00010101)2 = 0*27+0*26+0*25+1*24+0*23+1*22+0*21+1*20 = 16 + 4 + 1 = (21)10. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 130 

Να γραφεί αλγόριθμος που για 10 μαθητές διαβάζει το φύλο τους (διασφάλιση "Α" ή "Κ") και την ηλικία τους 
(ακέραιος αριθμός) και θα εμφανίζει την μέση ηλικία των αγοριών και την αντίστοιχη των κοριτσιών. Σε 
περίπτωση που δεν βρέθηκαν καθόλου αγόρια ή καθόλου κορίτσια να εμφανίζει σχετικό μήνυμα. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 131 

Να γραφεί αλγόριθμος που εμφανίζει την προπαίδεια των αριθμών 1 έως 10. Ανάμεσα στην προπαίδεια ενός 
αριθμού με τον επόμενό του, να μεσολαβεί μια κενή γραμμή. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 132 

Από έρευνες έχει φανεί ότι μια κοινότητα μελισσών υπό κανονικές συνθήκες αναπτύσσεται με ρυθμό 3.8% ετησίως. 
Αν ένας μελισσοκόμος διαθέτει μελίσσια με συνολικό πληθυσμό 2100 μέλισσες α) σε πόσα έτη θα ξεπεράσει τη 
χωρητικότητα των κυψελών του που είναι 2500 μέλισσες; β) αν στο τέλος κάθε 2 ετών πεθαίνει το 10% των 
μελισσών, σε πόσα έτη θα ξεπεράσει τη χωρητικότητα των κυψελών του;  
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 133 

Να γραφεί αλγόριθμος που εκτελείται στα διόδια. Για κάθε όχημα που περνά, διαβάζει και διασφαλίζει τον τύπο του 
("Φ" για φορτηγό, "Α" για αυτοκίνητο και "Μ" για μοτοσικλέτα). Ο αλγόριθμος τερματίζεται όταν διαβάσει ως τύπο 
οχήματος την τιμή "Τέλος" ή όταν περάσουν 500 οχήματα. Κατόπιν ο αλγόριθμος εμφανίζει: 
Α) τις συνολικές εισπράξεις της ημέρας 
Β) το πλήθος των οχημάτων που πέρασαν τα διόδια 
Γ) το ποσοστό των φορτηγών, των αυτοκινήτων και των μοτοσικλετών που πέρασαν 
Σημείωση: το κόστος διέλευσης είναι 3.20 € για ένα φορτηγό, 2.10 για ένα αυτοκίνητο και 1.25 για μια μοτοσικλέτα 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 134 

Ένα ασανσέρ μπορεί να μεταφέρει 500 κιλά βάρους. Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει επαναληπτικά το 
βάρος των ατόμων που δέχεται το ασανσέρ μέχρι να εισαχθεί αρνητικός αριθμός ή το μηδέν. Στο τέλος: 

▪ αν το ασανσέρ περιέχει φορτίο ακριβώς όσο μπορεί να μεταφέρει, να εμφανίζεται το μήνυμα «ασανσέρ εντάξει» 
▪ αν μπορεί να φορτωθεί επιπλέον βάρος να εμφανίζεται το μήνυμα «επιπλέον βάρος» και το βάρος που μπορεί 

να φορτωθεί 
▪ διαφορετικά να εμφανίζεται το μήνυμα «παραβίαση βάρους» και το βάρος που πρέπει να αφαιρεθεί ώστε να 

μπορεί να λειτουργήσει το ασανσέρ.  
▪ να εμφανίζεται το επιτρεπτό πλήθος των ατόμων που επιβιβάστηκαν με ασφάλεια στο ασανσέρ. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 135 

Ο μισθός ενός υπαλλήλου είναι 1200 €, ενώ σύμφωνα με το μισθολόγιο αυξάνεται κατά 8% ετησίως. Κάθε μήνα ο 
υπάλληλος έχει αποφασίσει να αποταμιεύει 15% του μισθού του προκειμένου να αγοράσει ένα αυτοκίνητο που 
κοστίζει 9500 €. Να γραφεί αλγόριθμος που θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει σε πόσους μήνες θα κατορθώσει ο 
υπάλληλος να αγοράσει το αυτοκίνητο. 
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ΑΣΚΗΣΗ 136 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει άγνωστο πλήθος αριθμών και υπολογίζει και εμφανίζει το άθροισμα και το 
μέσο όρο τους. Η επανάληψη να τερματίζεται όταν θα διαβαστεί ο αριθμός 13 ή όταν διαβαστούν 10 αριθμοί. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 137 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει μια ομάδα διψήφιων αριθμών και θα εκτυπώνει ποιος αριθμός ήταν πιο κοντά 
στο 50 καθώς επίσης και το πλήθος των αριθμών που εισήχθησαν. Η επανάληψη θα τερματίζεται όταν εισαχθεί ο 
αριθμός 0. 

Σημείωση: αν δύο αριθμοί ισαπέχουν από το 50, ο μικρότερος θεωρείται πλησιέστερος. 
     π.χ. ο 43 θεωρείται πλησιέστερος από τον 57. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 138 

Ένας πελάτης τράπεζας σύναψε καταναλωτικό δάνειο για την αγορά ενός μηχανήματος. Η τράπεζα του ανακοίνωσε 
ότι το νέο της πρόγραμμα προβλέπει τα εξής: 
Η πρώτη δόση είναι 400 €, ενώ κάθε εξάμηνο αυξάνεται κατά 100 €, μέχρι να φτάσει το ποσό των 800 € (η δόση δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 800 €). 
Με τη συμπλήρωση κάθε χρόνου από τη σύναψη του δανείου, το υπολειπόμενο ποσό τοκίζεται με ετήσιο επιτόκιο 
5%. 
Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει το ποσό που σκέφτεται να δανειστεί o πελάτης και να εμφανίζει σε 
πόσους μήνες θα αποπληρώσει το δάνειο. 
 
 

ΑΣΚΗΣΗ 139 

Ένας τελειόφοιτος της Γ’ Λυκείου έδωσε γραπτές εξετάσεις σε 12 μαθήματα. Αν η διαφορά του μέσου όρου του 
προφορικού βαθμού και του γραπτού βαθμού είναι μεγαλύτερη των δύο μονάδων, τότε γίνεται προσαρμογή του 
βαθμού στις 2 μονάδες. Στον τελικό βαθμό κάθε μαθήματος, ο προφορικός βαθμός συμμετέχει με 30% και ο 
γραπτός με 70%. Να γραφεί αλγόριθμος που : 
Α) διαβάζει τους δύο προφορικούς βαθμούς και τον γραπτό βαθμό για κάθε μάθημα 
Β) υπολογίζει την ενδεχόμενη προσαρμογή 
Γ) υπολογίζει και εμφανίζει τον τελικό βαθμό για κάθε μάθημα 
Δ) υπολογίζει και εμφανίζει το συνολικό τελικό βαθμό 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 140 

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος δέχεται ένα άγνωστο πλήθος ακέραιων περιττών αριθμών, και εμφανίζει το μέσο 
όρο των περιττών αριθμών που δόθηκαν με την εξής μορφή : π.χ. «Ο ΜΟ των 15 αριθμών είναι 45».  
Η διαδικασία σταματά όταν δοθεί ένας άρτιος αριθμός ή το μηδέν . Αν δοθεί μόνο άρτιος ή το μηδέν να εμφανίζεται 
το μήνυμα «Δε δόθηκαν περιττοί αριθμοί». 
 

 
ΑΣΚΗΣΗ 141 

Σε ένα πρωτάθλημα ποδοσφαίρου υπάρχουν 14 ομάδες. Να γραφεί αλγόριθμος το οποίο:  

Α) διαβάζει το όνομα κάθε ομάδας 
Β) διαβάζει τον αριθμό των τερμάτων που δέχτηκε κάθε ομάδα και τον αριθμό των τερμάτων που έβαλε 
Γ) εμφανίζει το όνομα της ομάδας με την μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 142 

Ένα Video Club προσφέρει δύο διαφορετικούς τρόπους ενοικίασης κασετών: Ο 1ος προβλέπει εγγραφή 30€ και 
ενοικίαση 1,20€ για κάθε κασέτα ενώ ο 2ος δεν προβλέπει εγγραφή αλλά ενοικιάζει κάθε κασέτα προς 1,90€ . Έστω 
ότι κάποιος πελάτης ενοικιάζει Χ κασέτες. Να γραφεί αλγόριθμος που:  

Α) υπολογίζει και εκτυπώνει ποιος από τους δύο τρόπους ενοικίασης συμφέρει τον πελάτη 

Β) αν τον συμφέρει ο δεύτερος τρόπος, υπολογίζει τον αριθμό των κασετών που μπορεί να νοικιάσει ακόμα, ώστε ο 
δεύτερος τρόπος να παραμένει η πιο συμφέρουσα λύση.  
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ΑΣΚΗΣΗ 143 

Μια εταιρία υπηρεσιών Internet παρέχει δωρεάν λογαριασμό e-mail με αποθηκευτικό χώρο 5 ΜΒ. Να γραφεί 
αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει το μέγεθος κάθε μηνύματος σε ΜΒ που εισέρχεται στο mailbox του χρήστη. Αν το 
συνολικό μέγεθος των μηνυμάτων είναι μεταξύ 3,9 ΜΒ και 4,5 ΜΒ θα εμφανίζει το μήνυμα «Προσοχή, λίγος χώρος» 
και θα συνεχίζει να δέχεται μηνύματα.  
Αν το συνολικό μέγεθος των μηνυμάτων ξεπεράσει το όριο των 5 ΜΒ τότε θα εμφανίζει το πλήθος των μηνυμάτων 
που έχουν αποθηκευτεί καθώς και το μήνυμα «Υπέρβαση ορίων» ακολουθούμενο από το πλήθος των ΜΒ που θα 
διαγραφούν ώστε να είναι στα 5 ΜΒ το μέγεθος του mailbox. 
 

 

ΑΣΚΗΣΗ 144 

Ένας καταναλωτής έχοντας στη τσέπη του 5000 € ξεκινάει να αγοράσει διάφορα προϊόντα και ταυτόχρονα κρατάει 
το συνολικό ποσό στο οποίο έχει φτάσει κάθε φορά που αγοράζει ένα είδος. Οι τιμές των προϊόντων που αγοράζει 
είναι σε δραχμές και είναι γνωστό ότι 1 € ισούται με 340,75δρχ. 
Να γραφεί αλγόριθμος για τον υπολογισμό του συνολικού ποσού που θα πληρώσει ο καταναλωτής για τα προϊόντα 
που αγόρασε και να τον ειδοποιεί να σταματήσει τις αγορές όταν το προϊόν που έχει επιλέξει να αγοράσει είναι πιο 
ακριβό από τα χρήματα που του έχουν απομείνει. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 145 

Στα παρακάτω τμήματα αλγορίθμων, αφού εντοπίσετε τι επιδιώκουν να υπολογίσουν, διορθώστε τα ώστε να το 
υπολογίζουν σωστά 
 

Διάβασε Β 
Όσο Β > 0 ή Β < 20 επανάλαβε 
      sum  0 
      N  0 
      Aν Β < ελάχιστος τότε 
            ελάχιστος  Β 
      Τέλος_Αν 
      Αν Β > μέγιστος τότε 
            μέγιστος  Β 
      Τέλος_Αν 
      Διάβασε Β 
      sum  sum + Β 
      Ν  Ν + 1 
Τέλος_Επανάληψης 
ΜΟ  sum / N 
Εμφάνισε  MO, ελάχιστος, μέγιστος  

Αρχή_Επανάληψης 
     sum  0 
     N  0 
     Διάβασε Β 
     Aν Β < ελάχιστος τότε 
            ελάχιστος  Β 
      Τέλος_Αν 
      Αν Β > μέγιστος τότε 
            μέγιστος  Β 
      Τέλος_Αν 
      sum  sum + Β 
      Ν  Ν + 1 
      Διάβασε Β 
Μέχρις_ότου Β < 0 και Β >20 
ΜΟ  sum / N 
Εμφάνισε ΜΟ, ελάχιστος, μέγιστος 

Διάβασε Ν 
Για ι από 1 μέχρι Ν 
     sum  0 
     Διάβασε Β 
     Aν Β < ελάχιστος τότε 
            ελάχιστος  Β 
      Τέλος_Αν 
      Αν Β > μέγιστος τότε 
            μέγιστος  Β 
      Τέλος_Αν 
      Διάβασε Β 
      sum  sum + Β 
      ΜΟ  sum / N 
Τέλος_Επανάληψης 
Εμφάνισε MO, ελάχιστος, μέγιστος   

 
 
ΑΣΚΗΣΗ 146 

 Α  0 
 Β  0 
 Γ  0 
 Δ  0 
 Για Ε απο 1 μεχρι 496 
  Διαβασε Ζ 
  Αν Ε = 1 τοτε Η  Ζ 
  Α  Α + Ζ 
  Αν Ζ >= 18 τοτε 
   Β  Β + Ζ 
   Γ  Γ + 1 
  Τελος_αν 
  Αν Ζ > 0 τοτε Δ  Δ + 1 
  Αν Ζ < Η τοτε Η  Ζ 
 Τελος_επαναληψης 
 Θ  Α / 496 
 Αν Γ <> 0 τοτε  
                     Ι  Β / Γ 
             Τελος_αν 
 Κ  496 – Γ 

Δίνεται το διπλανό τμήμα αλγορίθμου που υπολογίζει στις 
μεταβλητές Η,Θ,Ι,Κ και Δ τις παρακάτω πληροφορίες: 
 

1. Μέσος όρος όλων των τιμών εισόδου 
2. Πλήθος των θετικών τιμών εισόδου 
3. Μικρότερη τιμή εισόδου 
4. Μέσος όρος των τιμών εισόδου από 18 και πάνω 
5. Πλήθος των τιμών εισόδου κάτω από το 18 

 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς των 
πληροφοριών 1 έως 5 και δίπλα το όνομα της μεταβλητής 
που αντιστοιχεί σε κάθε πληροφορία. 
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ΑΣΚΗΣΗ 147 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει 100 αριθμούς και υπολογίζει και εμφανίζει:  
Α) τον μέσο όρο των αριθμών 
Β) το πλήθος των αριθμών που είναι μεγαλύτεροι από το μέσο όρο τους 
Γ) τους αριθμούς που είναι μεγαλύτεροι από τον μέσο όρο τους 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 148 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας Α με 8 στοιχεία και ζητείται: 
 

45 88 10 75 48 32 8 25 

 

α) Τι τύπου δεδομένων στοιχεία περιέχει ο πίνακας; 
β) Πώς θα γινόταν η δήλωση του πίνακα στη ΓΛΩΣΣΑ; 
γ) Πώς συμβολίζεται το 4ο στοιχείο του πίνακα Α; 
δ) Ποιο το περιεχόμενο του στοιχείου Α[7] 
ε) Σε ποια θέση του πίνακα βρίσκεται το στοιχείο 10; 

ζ) Τι θα τυπώσουν οι παρακάτω εντολές του αλγορίθμου; 
  
  
 
ΑΣΚΗΣΗ 149 

Να γραφεί αλγόριθμος που δημιουργεί έναν μονοδιάστατο πίνακα Α με 10 στοιχεία γεμίζοντας τα κελιά του με τις 
παρακάτω τιμές. Κατόπιν εμφανίζει τον νέο πίνακα 
 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

 
ΑΣΚΗΣΗ 150 

Να γραφεί αλγόριθμος που δημιουργεί έναν μονοδιάστατο πίνακα Table με 15 στοιχεία γεμίζοντας τα κελιά του με τη 
τιμή του δείκτη τους, δηλαδή με τις τιμές 1,2,3,4,…,15 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
 
ΑΣΚΗΣΗ 151 

Να γραφεί αλγόριθμος που κάνει τα παρακάτω: 
Α) διαβάζει σε έναν πίνακα ΜΗΝ 12 στοιχείων τα ονόματα των μηνών του έτους.  
Β) καταχωρεί σε έναν πίνακα ΕΒΔ 7 στοιχείων τα ονόματα των ημερών μιας εβδομάδας 
Γ) εμφανίζει τα ονόματα των μηνών του δεύτερου εξαμήνου του έτους 
Δ) εμφανίζει τα ονόματα των ημερών της εβδομάδας ανάποδα (από Κυριακή προς Δευτέρα) 
Ε) εμφανίζει τα ονόματα του 2ου, 4ου, 6ου,…, 12ου μήνα του έτους 
 

 
ΑΣΚΗΣΗ 152 

Να γραφεί αλγόριθμος που δημιουργεί έναν μονοδιάστατο πίνακα Α με 100 στοιχεία γεμίζοντας τα κελιά του με τις 
παρακάτω τιμές.  

1 2 3 4 5 … 97 98 99 100 

"Win" "Mac" "Win" "Mac" "Win" "Mac" "Win" "Mac" "Win" "Mac" 

Κατόπιν, μετατρέπει τα στοιχεία του πίνακα Α ως εξής: 

1 2 3 …. 50 … 97 98 99 100 

"Win" "Win" "Win" "Win" "Win" "Mac" "Mac" "Mac" "Mac" "Mac" 

 

Χ  3 

Εμφάνισε Α[4] 

Εμφάνισε Α[2*3] 

Εμφάνισε Α[Χ] 

Εμφάνισε Α[Χ^2-4] 

Εμφάνισε Α[Α[7]]  

Εμφάνισε Α[4]–Α[8] 

ΔΔΟΟΜΜΕΕΣΣ  ΔΔΕΕΔΔΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  &&  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΕΕΣΣ  
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ΑΣΚΗΣΗ 153 

Να γραφεί αλγόριθμος που δημιουργεί έναν μονοδιάστατο πίνακα Β με 8 στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο του πίνακα θα 
έχει την τιμή 800 και κάθε επόμενο στοιχείο θα έχει τιμή ίση με το μισό του προηγούμενου. 

 

800 400 200 100 50 25 12,5 6,25 

 
 
ΑΣΚΗΣΗ 154 

Να εξηγηθεί τι πίνακες δημιουργούνται σε καθένα από τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμων καθώς και τι τιμές 
εμφανίζονται στην οθόνη 

Για ι από 1 μέχρι 6 
     Α[ ι ]  3 + ι 
Τέλος_Επανάληψης 
S  0 
Για ι από 1 μέχρι 5 με_βήμα 2 
     S  S + Α[ ι ] 
Τέλος_Επανάληψης 
Εκτύπωσε S 
 

Για ι από 1 μέχρι 7 
     Α[ ι ]  ι 
Τέλος_Επανάληψης  
Για ι από 7 μέχρι 1 με_βήμα -2  
     Α[ ι ]  Α[ ι ] + 4 
Τέλος_Επανάληψης 
Για ι από 3 μέχρι 7   
     Εμφάνισε Α[ ι ] 
Τέλος_Επανάληψης 

Για ι από 1 μέχρι 8 
   Αν ι mod 2 = 0 τότε 
      A[ ι ]  i ^ 2 
   Αλλιώς 
      Α[ ι ]  ι + 5 
   Τέλος_αν 
Τέλος_Επανάληψης 
Για ι από 1 μέχρι 8 
      Β[ ι ]  Α[ ι ] -2 
Τέλος_επανάληψης 
Εμφάνισε Β[3],Α[7] 

ΑΣΚΗΣΗ 155 

Δίνεται ο παρακάτω μονοδιάστατος πίνακας Α με 12 ακέραια στοιχεία.  
 

15 8 10 7 4 34 13 6 21 22 18 5 

 
Να σχεδιαστούν οι πίνακες που δημιουργούνται με τις παρακάτω εντολές αλγορίθμων 
 

Για ι από 1 μέχρι 12 
   Αν ι mod 2 = 1 τότε 
       Β[ ι ]  Α[ ι ] 
   Αλλιώς 
       Β[ ι ]  0 
   Τέλος_αν 
Τέλος_επανάληψης 
 

κ  0 
Για ι από 1 μέχρι 12 
   Αν ι mod 2 = 1 τότε 
      κ  κ + 1  
      Γ[κ]  Α[ ι ] 
   Τέλος_αν 
Τέλος_επανάληψης 
 

χ  12 
Για ι από 1 μέχρι 12 
   Δ[ ι ]  Α[χ] 
   χ  χ - 1 
Τέλος_επανάληψης 
 

 
ΑΣΚΗΣΗ 156 

Δίνεται ο παρακάτω μονοδιάστατος πίνακας Α με 10 ακέραια στοιχεία. Να γραφούν οι εντολές που παράγουν 
καθέναν από τους παρακάτω μονοδιάστατους πίνακες Β, Γ, Δ και Ε 

                Α         Β                  Γ                 Δ                 Ε 

3  3  4  3   

4  1  12    4 

12  13  8    12 

1  27  16  1   

13  19  18  13   

27      27   

8        8 

19      19   

16        16 

18        18 
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ΑΣΚΗΣΗ 157 

Δίνονται οι παρακάτω μονοδιάστατοι πίνακες Α και Β με 10 ακέραια στοιχεία ο καθένας. Να σχεδιαστούν οι πίνακες 
που δημιουργούνται μετά τις παρακάτω εντολές  

                 Α              Β 

Για ι από 1 μέχρι 5 
    Γ[ ι ]  Α[ ι ] + Β[ ι ] 
Τέλος_επανάληψης 
Για ι από 6 μέχρι 10 
    Γ[ ι ]  Β[ ι ] - Α[ ι ] 
Τέλος_επανάληψης 
Για ι από 1 μέχρι 10 
   Αν ι mod 2 = 0 τότε 
       Δ[ ι ]  Γ[ ι ] + Β[ ι ] 
   αλλιώς 
       Δ[ ι ]  Γ[ ι ] + Α[ ι ] 
   Τέλος_αν 
Τέλος_επανάληψης 

 
 
ΑΣΚΗΣΗ 158 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει 10 ακέραια στοιχεία σε έναν μονοδιάστατο πίνακα Α και υπολογίζει το 
άθροισμα και τον μέσο όρο των στοιχείων. 
 
 

ΑΣΚΗΣΗ 159 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει 15 ακέραια στοιχεία σε έναν μονοδιάστατο πίνακα Π και υπολογίζει το πλήθος 
και το ποσοστό (%) των θετικών, των αρνητικών και των μηδενικών στοιχείων του πίνακα. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 160 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει 15 πραγματικά στοιχεία σε έναν μονοδιάστατο πίνακα Α και κατόπιν τα 
εμφανίζει ανάποδα με την αντίστροφη σειρά. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 161 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει 10 ακέραια στοιχεία σε έναν μονοδιάστατο πίνακα Α και υπολογίζει το μέγιστο 
(max) και το ελάχιστο (min) στοιχείο του πίνακα. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 162 

Να γραφεί αλγόριθμος που δημιουργεί δύο μονοδιάστατους πίνακες EΒΔ και ΘΕΡΜ με 7 στοιχεία ως εξής: στον 
πίνακα χαρακτήρων ΕΒΔ καταχωρεί τα ονόματα των επτά ημερών της εβδομάδας ενώ στον πίνακα πραγματικών 
ΘΕΡΜ διαβάζει τις θερμοκρασίες των αντίστοιχων ημερών. Ο αλγόριθμος εμφανίζει: 
Α) την μέγιστη από τις θερμοκρασίες καθώς και τη μέρα που σημειώθηκε  
Β) την ελάχιστη από τις θερμοκρασίες καθώς και τη μέρα που σημειώθηκε  
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 163 

Να κατασκευαστεί αλγόριθμος που δημιουργεί τον παρακάτω μονοδιάστατο πινακα Α με 10 ακέραια στοιχεία.  
 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

 
Κατόπιν, αφού εμφανίσει τα στοιχεία του, αναστρέφει τον πίνακα Α τοποθετώντας τα στοιχεία του ανάποδα , ως 
εξής:  
 

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 

 
 
 

5  13 

21  11 

4  5 

17  27 

8  19 

-2  3 

32  4 

18  -10 

-7  6 

10  16 
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ΑΣΚΗΣΗ 164 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει τα ονόματα και τις ηλικίες 10 παιδιών σε κατάλληλους μονοδιάστατους 
πίνακες με ονόματα ΟΝ και ΗΛ. Κατόπιν υπολογίζει τον μέσο όρο ηλικιών και εμφανίζει: 
Α) τα ονόματα και τις ηλικίες των μαθητών που είναι πάνω από τον μέσο όρο 
Β) τα ονόματα των μαθητών που η ηλικία τους είναι πλησιέστερα στον μέσο όρο  
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 165 

Να κατασκευαστεί αλγόριθμος που δημιουργεί τον παρακάτω μονοδιάστατο πινακα Α με 18 ακέραια στοιχεία και 
κατόπιν τον εμφανίζει 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 
 
ΑΣΚΗΣΗ 166 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει σε ένα πίνακα Α 15 ακέραια στοιχεία και δημιουργεί δύο νέους πίνακες Β και Γ, 
όπου ό πίνακας Β θα περιέχει τα άρτια και ο πίνακας Γ θα περιέχει τα περιττά στοιχεία του αρχικού πίνακα Α. 
Κατόπιν εμφανίζει τους νέους πίνακες. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 167 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει σε δύο πίνακες Τ1 και Τ2 τα ονόματα των μαθητών δύο τμημάτων της Β’ 
Λυκείου. Το πρώτο τμήμα έχει 7 μαθητές και το δεύτερο τμήμα έχει 8 μαθητές. Ο αλγόριθμος θα δημιουργεί έναν 
πίνακα Μ με 15 στοιχεία που θα περιέχει τα ονόματα των μαθητών και τον δύο τμημάτων (συνένωση) και θα τα 
εμφανίζει. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 168 

Δίνεται ο πίνακας Α[10] με τα ακόλουθα περιεχόμενα:  

3 14 212 3 15 29 37 101 -2 47 

 
Ποια θα είναι τα περιεχόμενα των πινάκων που δημιουργούνται μετά την εκτέλεση των εντολών καθενός από τα 
παρακάτω τμήματα εντολών; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j  1    κ  1    λ  1 
Για ι από 1 μέχρι 10 
    Β[ ι ]  0 
    Γ[ ι ]  0 
    Δ[ ι ]  0 
Τέλος_επανάληψης 
Για ι από 1 μέχρι 10 
    Αν Α[ ι ] < 10 τότε 
       Β[κ]  ι 
       κ  κ + 1 
    αλλιώς 
       Αν Α[ι] <= 30 τότε 
 Γ[ j ]  ι 
 j  j + 1 
       αλλιώς 
 Δ[λ]  ι 
 λ  λ + 1 
       Τέλος_αν 
    Τέλος_αν 
Τέλος_επανάληψης 

j  1    κ  1  
Για ι από 1 μέχρι 10 
      Δ[ ι ]  0 
      Ε[ ι ]  0 
Τέλος_επανάληψης 
Για ι από 1 μέχρι 10 
      Αν Α[ ι ] mod 2 = 0 τότε 
          Δ[κ]  A[ ι ] 
          κ  κ + 1 
      αλλιώς 
          Ε[ j ]  A[ ι ] 
          j  j + 1 
      Τέλος_αν 
Τέλος_επανάληψης 

Για ι από 1 μέχρι 10 
      Ζ[ ι ]  ι 
      Η[ ι ]  11 - ι 
Τέλος_επανάληψης 
Για ι από 1 μέχρι 10 
    Αν Α[ ι ] mod 2 = 0 τότε 
        Ζ[ ι ]  A[ ι ] 
    αλλιώς 
        Η[ ι ]  A[ ι ] 
    Τέλος_αν 
Τέλος_επανάληψης 
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ΑΣΚΗΣΗ 169 

Δίνεται µονοδιάστατος πίνακας Α, 10 θέσεων, ο οποίος στις θέσεις 1 έως 10 περιέχει αντίστοιχα τους αριθµούς:   15, 
3, 0, 5, 16, 2, 17, 8, 19, 1   και τµήµα αλγορίθµου: 

 
   Για i από 1 μέχρι 9 µε_βήµα 2 
         k ← ((i + 10) mod 10) + 1 
         Α[ i ] ← Α[k] 
         Εκτύπωσε i, k, A[ i ], A[k] 
   Τέλος_Επανάληψης 

 

Ποιες τιµές τυπώνονται µε την εντολή Εκτύπωσε i, k, A[ i ], A[k]  καθώς εκτελείται το παραπάνω τµήµα αλγορίθµου; 
(Να γίνει πίνακας τιμών) 
 

 
ΑΣΚΗΣΗ 170 

Δίνεται ο μονοδιάστατος πίνακας C με έξι στοιχεία που έχουν αντίστοιχα τις παρακάτω τιμές: 2, 5, 15, –1, 32, 14 και 
το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: 

 
      min  ← 100 
      max ← -100 
      Για i από 1 μέχρι 6 με_βήμα 2 
         Α  ← C[ i ] 
         B  ← C[i+1] 
         Αν A < B τότε 
            Lmin  ← A 
            Lmax ← B 
         Αλλιώς 
            Lmin  ← B 
            Lmax ← A 
         Τέλος_Αν 
         Αν Lmin < min τότε 
            min  ← Lmin 
         Τέλος_Αν 
         Αν Lmax > max τότε 
            max ← Lmax 
         Τέλος_Αν 
         Εκτύπωσε Α, Β, Lmin, Lmax, min, max 
      Τέλος_Επανάληψης 
      D ← min * max  
      Εκτύπωσε D 

 
 
ΑΣΚΗΣΗ 171 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει έναν μονοδιάστατο πίνακα Α με 10 ακέραια στοιχεία. Κατόπιν ο χρήστης δίνει 
μία τιμή προς αναζήτηση (κλειδί αναζήτησης key) και ο αλγόριθμος αναλαμβάνει να βρει τη θέση του πίνακα στην 
οποία υπάρχει η τιμή αυτή. Αν η τιμή δεν υπάρχει να εμφανίζει σχετικό μήνυμα (πίνακας χωρίς επαναλήψεις). 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 172 

Να γραφεί ξανά ο προηγούμενος αλγόριθμος με τη διαφορά ότι θα κάνει αναζήτηση και θα εμφανίζει όλες τις 
θέσεις του πίνακα που περιέχουν την προς αναζήτηση τιμή, διαφορετικά σχετικό μήνυμα ότι το στοιχείο δεν υπάρχει 
(πίνακας με επαναλήψεις).  
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 173 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει τα ονόματα και τους βαθμούς 10 μαθητών σε κατάλληλους μονοδιάστατους 
πίνακες ΟΝΟΜΑ και ΒΑΘΜΟΣ. Κατόπιν διαβάζει ένα όνομα προς αναζήτηση που του δίνει ο χρήστης και αν το 
όνομα αυτό ανήκει σε κάποιον από τους μαθητές, εμφανίζει τον αντίστοιχο βαθμό του, διαφορετικά το μήνυμα 
«μαθητής δεν βρέθηκε».   
 
 

Να εκτελέσετε το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου και να 
γράψετε στο τετράδιό σας: 
 
α. Τις τιμές των μεταβλητών Α, Β, Lmin, Lmax, min και 

max, όπως αυτές εκτυπώνονται σε κάθε 
επανάληψη.  
 

β. Την τιμή της μεταβλητής D που εκτυπώνεται. 
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ΑΣΚΗΣΗ 174 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει τα ονόματα και τους μισθούς 15 υπαλλήλων μιας εταιρίας σε κατάλληλους 
μονοδιάστατους πίνακες ΟΝΟΜΑ και ΜΙΣΘΟΣ. Κατόπιν διαβάζει ένα όνομα προς αναζήτηση που του δίνει ο 
χρήστης και αν το όνομα αυτό υπάρχει, εμφανίζει τα ονόματα και τους μισθούς των υπαλλήλων που έχουν μισθό 
μεγαλύτερο από τον συγκεκριμένο υπάλληλο. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 175 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει τα ονόματα και τις απουσίες 12 μαθητών σε κατάλληλους μονοδιάστατους 
πίνακες ΟΝΟΜΑ και ΑΠΟΥΣΙΕΣ. Κατόπιν εμφανίζει: 
Α) τα ονόματα των μαθητών που δεν έχουν κάνει καμία απουσία 
Β) το όνομα του πρώτου μαθητή που έχει κάνει ακριβώς 14 απουσίες  
Γ) το πλήθος των μαθητών που έχουν κάνει ακριβώς 14 απουσίες 
Δ) το ποσοστό (%) των μαθητών που δεν έχουν καμία απουσία 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 176 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει τα ονόματα 10 μαθητών μιας τάξης σε ένα πίνακα ΟΝΟΜΑ και τα εμφανίζει 
ταξινομημένα σε αλφαβητική σειρά. Κατόπιν εμφανίζει τα ονόματα των μαθητών που το όνομά τους  αρχίζει από 
Α μέχρι και Κ. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 177 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει τα ονόματα και τις επιδόσεις 10 αθλητών του άλματος εις μήκος και εμφανίζει 
τα ονόματα των 3 καλύτερων αθλητών καθώς και τις επιδόσεις τους. Αν κάποιοι ισοβαθμούν στην 3η θέση, εμφανίζει 
και τα δικά τους ονόματα. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 178 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει τα ονόματα, τους βαθμούς και τις απουσίες 10 μαθητών και εμφανίζει τους 
μαθητές με διάταξη από τον καλύτερο προς τον χειρότερο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο μαθητών, προηγείται 
αυτός με τις λιγότερες απουσίες. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 179 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας ακεραίων Α[7] και ζητείται να ταξινομηθεί σε αύξουσα σειρά. Να παρατεθούν όλοι οι 
ενδιάμεσοι πίνακες που προκύπτουν από τη διαδικασία της ταξινόμησης φυσαλίδα.  

67 10 45 29 31 4 17 

 
ΑΣΚΗΣΗ 180 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει 15 αριθμούς και υπολογίζει και εμφανίζει:  
Α) τους αριθμούς σε φθίνουσα διάταξη 
Β) τους 3 μεγαλύτερους και τους 3 μικρότερους. 
Γ) πόσοι διαφορετικοί αριθμοί διαβάστηκαν 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 181 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει τα ονόματα των μαθητών δύο τμημάτων ενός φροντιστηρίου σε κατάλληλους 
πίνακες Τμήμα1[7] και Τμήμα2[8]. Κατόπιν εμφανίζει τα ονόματα όλων των μαθητών ταξινομημένα σε αλφαβητική 
σειρά. 
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ΑΣΚΗΣΗ 182 

 
Δίνεται η παρακάτω στοίβα. 
 
 
  top=3    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 183 

 
Δίνεται η παρακάτω ουρά. 
 
 

 12 8 -4 3  

 
               
                     front = 1                     rear = 4 
 
 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 184 

Παρακάτω δίνεται μια ουρά 10 θέσεων και δύο στοίβες 6 θέσεων η κάθε μια με ονόματα Σ1 και Σ2. 

 

   

   

6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 16 25 36       
 

 

7  

8   

9   

Σ1 Ουρά Σ2 
 

1. Ποιες οι αρχικές τιμές των δεικτών της ουράς και των στοιβών Σ1 και Σ2 πριν οποιαδήποτε μεταβολή;  
         

2. Αν επιχειρήσουμε να ωθήσουμε όλα τα στοιχεία της ουράς στη στοίβα Σ1 τι θα συμβεί στη στοίβα;  
        

3. Αν επιχειρήσουμε να απωθήσουμε ένα στοιχείο από τη Σ2 τι θα συμβεί στη στοίβα;   

4. Να εξάγετε 2 στοιχεία της ουράς στη στοίβα Σ2. Ποιες είναι οι νέες τιμές των δεικτών της ουράς και της στοίβας; 
         

5. Να γράψετε τις λειτουργίες με τις οποίες εξάγονται 2 στοιχεία της στοίβας Σ1 και στη συνέχεια εισάγονται στην 
ουρά.     

6. Να αφαιρέσετε 2 στοιχεία από την ουρά και να  τα εισάγετε στην στοίβα Σ2. Ποιες λειτουργίες εκτελέσατε?  
         

7. Να σχεδιάσετε την τελική κατάσταση των τριών δομών δεδομένων μετά την εκτέλεση των λειτουργιών στις 
ερωτήσεις 4, 5 και 6. 

 
 
 

 

-18 

4 

17 

A) Να σχεδιαστεί η μορφή της στοίβας μετά την εκτέλεση καθεμιάς 
από τις παρακάτω λειτουργίες.  

B) Τι τιμή θα έχει ο δείκτης top μετά την εκτέλεση κάθε λειτουργίας;  
 
Α)   Ωθηση του 35 
Β)   Απώθηση 
Γ)   Ωθηση του 19 
Δ)   Ωθηση του -13 
Ε)   Απώθηση 
ΣΤ) Ώθηση του 2 
Ζ)   Ώθηση του 50 

Να σχεδιαστεί η μορφή της ουράς μετά την εκτέλεση 
καθεμιάς από τις παρακάτω λειτουργίες. Τι τιμή θα 
έχουν οι δείκτες front και rear μετά από κάθε 
λειτουργία; 
 
Α)  Εισαγωγή του 14 
Β)  Εξαγωγή 
Γ)  Εισαγωγή του 31 
Δ)  Εξαγωγή 
Ε)  Εισαγωγή του 10 
ΣΤ)Εισαγωγή του -5 
Ζ)  Εξαγωγή 
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ΑΣΚΗΣΗ 185 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας Β[4,5] με ακέραια στοιχεία. Να εξηγηθεί τι τυπώνουν οι παρακάτω εντολές: 
 

 Α) Εμφάνισε Β[3,1] 
 Β) Εμφάνισε Β[2,3] 
 Γ) ι  1 
   Εμφάνισε Β[ι,ι+3] 
 Δ)   ι  1      
   j  3 
   Εμφάνισε Β[Β[ι,2],j]  
 Ε)   ι  3      
   j  2 
   Εμφάνισε Β[Β[ι,2],Β[j,ι]] 

 
 
ΑΣΚΗΣΗ 186 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει τα στοιχεία ενός ακέραιου πίνακα Α 4*5 και εμφανίζει: 

Α) το άθροισμα των στοιχείων του πίνακα 
Β) το μέσο όρο των στοιχείων του πίνακα 
Γ) το μέγιστο στοιχείο του πίνακα 
Δ) το ελάχιστο στοιχείο του πίνακα   
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 187 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει τα στοιχεία ενός ακέραιου πίνακα Α 3*4 και : 
Α) υπολογίζει το άθροισμα των στοιχείων της 3ης γραμμής 
Β) υπολογίζει τον μέσο όρο των στοιχείων της 4ης στήλης 
Γ) εμφανίζει το μέγιστο στοιχείο της 2ης γραμμής 
Δ) εμφανίζει τα μέγιστο στοιχείο της 3ης στήλης   
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 188 

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος δημιουργεί και εμφανίζει τους παρακάτω τετραγωνικούς πίνακες Α 5*5 και Β 5*5. 
Ο πίνακας Α περιέχει ακέραια στοιχεία και ο Β αλφαριθμητικά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 189 

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος δημιουργεί και εμφανίζει τους παρακάτω δισδιάστατους πίνακες Α 5*8 και Β 5*8. 
Ο πίνακας Α περιέχει αλφαριθμητικές τιμές και ο Β ακέραιες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 190 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει τα στοιχεία ενός ακέραιου πίνακα Α 4*5 και : 
Α) εμφανίζει το άθροισμα των στοιχείων κάθε γραμμής 
Β) εμφανίζει το άθροισμα των στοιχείων κάθε στήλης 
Γ) εμφανίζει το μέγιστο στοιχείο κάθε γραμμής 
Δ) εμφανίζει το μέγιστο στοιχείο κάθε στήλης   
 
 

1 4 2 2 1 

3 1 5 1 2 

2 2 4 4 5 

1 1 3 5 1 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

Α Α Α Α Α 

Α Β Β Β Α 

Α Β Β Β Α 

Α Β Β Β Α 

Α Α Α Α Α 

$ $ $ $ $ $ $ $ 

* * * * * * * * 
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* * * * * * * * 
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1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 
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ΑΣΚΗΣΗ 191 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει τα στοιχεία ενός πίνακα table 5*4 καθώς και έναν αριθμό Χ προς αναζήτηση. 
Κατόπιν, σε περίπτωση που τον βρει, εμφανίζει τη θέση του αριθμού μέσα στον πίνακα (δηλαδή τη γραμμή και τη 
στήλη στην οποία βρίσκεται), διαφορετικά εμφανίζει σχετικό μήνυμα «ο αριθμός δεν υπάρχει» 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 192 

Σε ένα φροντιστήριο υπάρχουν 3 τμήματα που το καθένα έχει 5 μαθητές. Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει τα 
ονόματα των μαθητών σε έναν πίνακα ΟΝΟΜΑ 3*5 και εμφανίζει τα ονόματα των μαθητών του φροντιστηρίου 
ταξινομημένα αλφαβητικά 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 193 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει ακέραιες τιμές σε έναν δισδιάστατο πίνακα Α 6*6 και 
υπολογίζει και εμφανίζει: 

Α) το άθροισμα των στοιχείων της κύριας διαγωνίου 
Β) το άθροισμα των στοιχείων της δευτερεύουσας διαγωνίου 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 194 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει ακέραιες τιμές σε έναν δισδιάστατο πίνακα Α 5*5 και δημιουργεί δύο νέους 
πίνακες Β[5] και Γ[5] όπου: 

Α) ο πίνακας Β θα περιέχει τα στοιχεία της κύριας διαγωνίου 
Β) ο πίνακας Γ θα περιέχει τα στοιχεία της δευτερεύουσας διαγωνίου 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 195 

Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος διαβάζει τα στοιχεία δυο δισδιάστατων πινάκων 4*5 με ονόματα Α και Β και θα 
δημιουργεί : 
Α) έναν νέο πίνακα Γ 4*5 που κάθε στοιχείο του θα είναι το άθροισμα των αντίστοιχων κελιών των πινάκων A, B. 
Β) έναν πίνακα Δ[4] ο οποίος θα περιέχει το μέγιστο κατά γραμμές του πίνακα Α 
Γ) έναν πίνακα Ε[4] ο οποίος θα περιέχει το μέγιστο κατά γραμμές του πίνακα Β 
Δ) έναν πίνακα Ζ[4] ο οποίος θα περιέχει τον μέσο όρο των αντίστοιχων κελιών των Δ, Ε 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 196 

Σε ένα Λύκειο υπάρχουν 5 τμήματα κατεύθυνσης που το καθένα έχει 12 μαθητές. Να γραφεί αλγόριθμος που 
διαβάζει τους βαθμούς των μαθητών σε κατάλληλο πίνακα Β[5,12]. Κάθε βαθμός πρέπει να διασφαλίζεται ότι είναι 
στην κλίμακα 1-20. Ακολούθως ο αλγόριθμος θα πρέπει να: 
Α) εμφανίζει την συχνότητα εμφάνισης του κάθε βαθμού 
Β) εμφανίζει τον βαθμό με τη μεγαλύτερη συχνότητα 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 197 

Σε ένα αγώνισμα άλματος εις μήκος συμμετέχουν 12 αθλητές. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο : 
α) να διαβάζει την επίδοση κάθε αθλητή και να την αποθηκεύει σε πίνακα Ε[12]  
β) να διαβάζει το όνομα κάθε αθλητή και να το αποθηκεύει σε πίνακα Ο[12] 
γ) να ταξινομεί τους αθλητές με βάση την επίδοση που σημείωσαν 
δ) να εμφανίζει τους 3 πρώτους αθλητές με την καλύτερη επίδοση 
 

ΑΣΚΗΣΗ 198 

Σε ένα φροντιστήριο υπάρχουν 30 μαθητές. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο : 
Α) για κάθε μαθητή διαβάζει το όνομα, τις απουσίες και το φύλο του («Α» ή «Κ») σε κατάλληλους πίνακες 
Β) εμφανίζει τα ονόματα των αγοριών που υπερβαίνουν τον συνολικό μέσο όρο απουσιών 
Γ) εμφανίζει το ποσοστό των κοριτσιών που δεν έχουν απουσίες 
Δ) εμφανίζει το ποσοστό των αγοριών του φροντιστιρίου 
Ε) εμφανιζει τα ονόματα των μαθητών με τις περισσότερες απουσίες 
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ΑΣΚΗΣΗ 199 

Σε ένα αγώνα δισκοβολίας, διεξάγεται ο προκριματικός γύρος με τη συμμετοχή 16 αθλητών. Το όριο για την είσοδο 
στην τελική φάση είναι 80 μέτρα και προκρίνονται 8 αθλητές. Αν οι αθλητές με επίδοση άνω των 80 μέτρων είναι 
λιγότεροι των 8 τότε η οκτάδα συμπληρώνεται με τους επόμενους που πέτυχαν τις  καλύτερες βολές. Αν οι αθλητές 
με επίδοση άνω των 80 μέτρων είναι περισσότεροι των 8, τότε προκρίνονται όλοι στην τελική φάση. Να γραφεί 
πρόγραμμα το οποίο:  
α) διαβάζει το όνομα και την επίδοση κάθε αθλητή και την αποθηκεύει σε δύο κατάλληλους πίνακες 
β) εμφανίζει το πλήθος και τα ονόματα των αθλητών που πέρασαν στην τελική φάση. 
 
 

ΑΣΚΗΣΗ 200 

Ένας μαθητής έχει μια συλλογή με 50 δίσκους CD. Να γραφεί πρόγραμμα που: 
Α) διαβάζει το όνομα του καλλιτέχνη και το έτος κυκλοφορίας κάθε δίσκου  
Β) διαβάζει ένα έτος και εμφανίζει αν υπάρχει δίσκος στη συλλογή του μαθητή από το έτος αυτό 
Γ) εμφανίζει το πλήθος των δίσκων που το όνομα του καλλιτέχνη αρχίζει από «Μ» 
Δ) διαβάζει ένα όνομα καλλιτέχνη, και εμφανίζει τον αριθμό των δίσκων του που υπάρχουν στη συλλογή 
 

 

 

 

 


