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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
 
 
 
 
 

1. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει έναν αριθμό x και υπολογίζει και εμφανίζει 

την τιμή της συνάρτησης f(x), λαμβάνοντας υπόψη κάθε δυνατό περιορισμό. 

 

2. Ένα  Internet Cafe χρεώνει τα πρώτα 30 λεπτά 1.45 €, ενώ κάθε επόμενο 30λεπτο χρεώνεται προς 

1.10 €. Να επισημανθεί ότι μόλις περάσει έστω και ένα λεπτό χρεώνεται το 30λεπτο. Να αναπτυχθεί 

πρόγραμμα που θα διαβάζει το χρόνο σε λεπτά που παρέμεινε κάποιος πελάτης στο Internet Cafe και 

να εκτυπώνει το λογαριασμό. 

 

3. Ο υπάλληλος μιας εταιρίας πληρώνεται κάθε εβδομάδα προς 25 € την ώρα. Αν οι ώρες εβδομαδιαίας 

εργασίας είναι περισσότερες από 20, τότε κάθε ώρα πέραν των 20 πληρώνεται επιπλέον με 5 €. Να 

γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει το σύνολο των ωρών μιας εβδομάδας και υπολογίζει και εμφανίζει το 

σύνολο των εβδομαδιαίων αποδοχών του υπαλλήλου. 

 

4. Ο χαρακτηρισμός της βαθμολογίας ενός φοιτητή δίνεται από τον διπλανό πίνακα. Να γραφεί 

πρόγραμμα που διαβάζει την βαθμολογία του φοιτητή και εμφανίζει τον χαρακτηρισμό της. Σε 

περίπτωση που διαβαστεί βαθμολογία εκτός 10βάθμιας κλίμακας, εμφανίζει μήνυμα λάθους. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει δύο πραγματικούς αριθμούς Α, Β καθώς και ένα χαρακτήρα που 

παίζει ρόλο τελεστή και κάνει την αντίστοιχη πράξη ανάλογα με το αν ο χαρακτήρας είναι ‘+’, ‘-‘, 

‘*’, ‘/’. Αν διαβάσει άλλο χαρακτήρα από αυτούς, εμφανίζει μήνυμα λάθους ενώ αν επιχειρείται 

διαίρεση με το μηδέν (0), εμφανίζει το μήνυμα «Διαίρεση με το 0». 

 

6. Ένα κατάστημα τροφίμων προσφέρει εκπτώσεις στα παρακάτω προϊόντα ανάλογα με τον κωδικό τους 

και ανάλογα με το είδος τους (βιολογικά ή συμβατικά).  

 

 

 

 

 

 

Να γραφεί πρόγραμμα που: 

α) διαβάζει τον κωδικό, την αρχική τιμή και το είδος ενός προϊόντος ("Βιολογικό" ή “Συμβατικό“).  

β) να υπολογίζει και να εμφανίζει την τιμή μετά την έκπτωση.  

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν έχει έκπτωση, να εμφανίζεται η κανονική του τιμή.  

Σημείωση : Να θεωρήσετε ότι ο κωδικός των προϊόντων είναι πάντα θετικός αριθμός και ότι το 

είδος των προϊόντων είναι "Βιολογικό" ή “Συμβατικό“. 

 

Βαθμολογία Χαρακτηρισμός 

0 – 4,9 Κακώς 

5 – 6,9 Καλώς 

7 – 8,4 Λίαν Καλώς 

8,5 - 10 Άριστα 

Είδος Κωδικός Έκπτωση 

Βιολογικό 

10 10% 

13 15% 

12,15,19 20% 

Συμβατικό 

10 15% 

13 20% 

12,15,19 30% 
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7. Σε ένα συνδρομητικό κανάλι η μηνιαία συνδρομή είναι 30 € και η χρέωση ανά ταινία δίνεται από 

τον κάτωθι πίνακα. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει το όνομα του συνδρομητή και τον αριθμό των 

ταινιών που είδε σε ένα μήνα και υπολογίζει και εμφανίζει το ποσό πληρωμής για τον συνδρομητή 

ακολουθούμενο από το όνομά του. Θεωρείστε ότι η χρέωση των ταινιών είναι κλιμακωτή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ο τελικός βαθμός για ένα μάθημα ισούται με το άθροισμα του 70% της γραπτής βαθμολογίας και του 

30% της προφορικής, αφού όμως πρώτα η προφορική προσαρμοστεί έτσι ώστε η διαφορά της από 

την γραπτή να μην ξεπερνά τις 3 μονάδες. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει τις δύο βαθμολογίες 

και υπολογίζει και εμφανίζει την τελική. Να θεωρηθεί ότι όλες οι βαθμολογίες βρίσκονται στην 

20βάθμια κλίμακα. 

 

 

9. Σε ένα parking η χρέωση κάθε αυτοκινήτου γίνεται βάσει του χρόνου στάθμευσης ως εξής: 

▪ Η 1η ώρα χρεώνεται 4 ευρώ. 

▪ Η 2η ώρα και κάθε ώρα πέρα από αυτήν χρεώνεται με 1,5 ευρώ. 

▪ Αν ένα αυτοκίνητο παραμείνει περισσότερο από 10 ώρες τότε κάθε ώρα (συμπεριλαμβανομένης 

και της 1ης) χρεώνεται με 1,2 ευρώ. 

Να γραφεί πρόγραμμα που: 

Α) διαβάζει την συνολική παραμονή ενός αυτοκινήτου στο parking σε λεπτά και υπολογίζει πόσες 

ώρες θα χρεωθούν  (π.χ. για παραμονή 3 ώρες και 15 λεπτά, η παραμονή θεωρείται 4 ώρες). 

Β) Υπολογίζει και εμφανίζει την χρέωση ανάλογα με τις ώρες παραμονής. 

 

 

10.  Να γραφεί πρόγραμμα που επιλύει τη δευτεροβάθμια εξίσωση αx2+βx+γ = 0.  

▪ Αρχικά, διαβάζει τους συντελεστές της εξίσωσης και υπολογίζει την διακρίνουσα Δ = β2-4αγ.   

▪ Σε περίπτωση που α≠0 ελέγχει την Δ και αν Δ<0 εμφανίζει μήνυμα «δεν υπάρχουν 

πραγματικές ρίζες», αν Δ=0 τότε υπολογίζει και εμφανίζει μια διπλή ρίζα –β/2α, ενώ αν Δ>0 

υπολογίζει και εμφανίζει τις δύο ρίζες (-β±√Δ)/2α. 

▪ Σε περίπτωση που α=0 τότε ελέγχει τα β και γ και αν β≠0 τότε υπολογίζει και εμφανίζει τη ρίζα 

–γ/β, αν β=γ=0 τότε εμφανίζει το μήνυμα «αόριστη» ενώ αν β=0 και γ≠0 τότε εμφανίζει το 

μήνυμα «αδύνατη». 

 

 

11. Σε ένα τηλεοπτικό κανάλι το κόστος προβολής μιας διαφήμισης υπολογίζεται κλιμακωτά βάσει του 

κάτωθι πίνακα. Να γραφεί πρόγραμμα που: 

 Α) διαβάζει τη διάρκεια του διαφημιστικού σε δευτερόλεπτα 

 Β) διαβάζει το ποσοστό (πραγματικός αριθμός) της έκπτωσης που κάνει το κανάλι στην εταιρία 

 Γ) τυπώνει το μήνυμα «Κόστος Διαφήμισης: » και το τελικό κόστος προβολής. 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθ. Ταινιών Χρέωση / ταινία ( € ) 

1 - 10 1,8  

11 – 25 1,2 

26 – 40 0,80 

41 - άνω 0,5 

Διάρκεια σε sec Κόστος € / sec 

1 - 15’’ 280 

16’’ – 30’’ 230 

31’’ – 40’’ 200 

41’’ – άνω 150 
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12. Ένα πολυκατάστημα διαθέτει 4 είδη (συσκευασίες) γάλακτος με διαφορετικές τιμές το καθένα. Οι 

τιμές αυτές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Να γραφεί πρόγραμμα που υπολογίζει και εμφανίζει το 

είδος του γάλακτος που έχει την πλέον συμφέρουσα τιμή για τον πελάτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Να γραφεί πρόγραμμα που δέχεται τους βαθμούς ενός μαθητή σε 4 μαθήματα και θα εμφανίζει τους 

2 μεγαλύτερους από τους βαθμούς που διάβασε. 

 

 

14. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει τρεις ακέραιους αριθμούς α, β και γ και τους εμφανίζει 

διατεταγμένους σε αύξουσα σειρά (από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο). Επίσης εμφανίζει τον 

μεγαλύτερο από τους αριθμούς που διαβάστηκαν εφόσον αυτός υπάρχει, διαφορετικά εμφανίζει 

κατάλληλο μήνυμα. 

 

 

15. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει την τιμή ενός έτους και υπολογίζει αν το έτος αυτό είναι δίσεκτο 

ή όχι, εμφανίζοντας σχετικό μήνυμα. Ένα έτος είναι δίσεκτο είτε όταν διαιρείται με το 400, είτε όταν 

διαιρείται με το 4 και όχι με το 100.  

 

 

16. Να γραφεί πρόγραμμα που δέχεται σαν είσοδο δύο ακέραιους αριθμούς. Αν και οι δύο αριθμοί είναι 

άρτιοι ή περιττοί τότε να εμφανίζει τον μεγαλύτερο από αυτούς. Σε διαφορετική περίπτωση να 

εμφανίζει τον μικρότερο από αυτούς. 

 

 

17. Να γραφεί πρόγραμμα 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 θα εμφανίζει το μήνυμα «Ο αριθμός 12 είναι πολλαπλάσιο του 3» 

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

 

 

18.  Να γραφεί πρόγραμμα που θα δέχεται τρεις πραγματικούς αριθμούς και θα εμφανίζει τον μεσαίο από 

αυτούς τους τρεις. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί μεσαίος εμφανίζει σχετικό μήνυμα.  

π.χ. αν δοθούν οι αριθμοί 2, 8 και 5 θα πρέπει να δώσει σαν αποτέλεσμα τον μεσαίο δηλαδή τον 5

  αν δοθούν οι αριθμοί 5, 7 και 5 θα πρέπει να εμφανίζει μήνυμα «Δεν υπάρχει μεσαίος» 

 

 

19. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει δυο αριθμούς και αφού ελέγξει αν είναι ομόσημοι ή 

ετερόσημοι θα εκτυπώνει στην οθόνη το αντίστοιχο μήνυμα. Στην περίπτωση που είναι ομόσημοι, 

αν είναι και οι δυο περιττοί ή και οι δυο άρτιοι θα εμφανίζει τη διαφορά τους αφαιρώντας τον πρώτο 

από τον δεύτερο. Παρατήρηση: Θεωρείστε ότι δεν υπάρχει η περίπτωση και οι δυο αριθμοί εισόδου να 

είναι ίσοι με 0. 

 

 

 

Είδος Τιμή (€) Ποσότητα (ml) 

ΔΕΛΤΑ 0,70 300 

ΦΑΓΕ 0,80 400 

ΟΛΥΜΠΟΣ 1,20 500 

ΕΒΓΑ 1,40 550 
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20. Να γραφεί πρόγραμμα που θα δέχεται τρεις πραγματικές τιμές και θα εξετάζει αν αυτές μπορούν να 

αποτελούν τα μήκη των πλευρών ενός τριγώνου. Για να ισχύει αυτό, θα πρέπει το άθροισμα του 

μήκους των δύο μικρότερων πλευρών να είναι μεγαλύτερο από το μήκος της μεγαλύτερης πλευράς. 

 

 

21. 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, σύμφωνα με την πολιτική της κάθε τράπεζας, η χρέωση αυτή δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από 1€ αλλά ούτε να υπερβαίνει τα 3€. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει το διαθέσιμο 

υπόλοιπο του λογαριασμού του πελάτη και το ποσό της ανάληψης από ένα ΑΤΜ του ΔΙΑΣ, ελέγχει αν 

μπορεί να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή και εμφανίζει το υπόλοιπο του λογαριασμού και τη χρέωση 

που θα έχει ο πελάτης σύμφωνα με το ΔΙΑΣ. 

 

 

22. Σε μία εταιρεία η μισθοδοσία του προσωπικού λαμβάνει υπόψη κάποια επιδόματα επί του βασικού 

μισθού ως εξής: Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ υπάρχει επίδομα 20% ενώ αν κάποιος διαθέτει 

μεταπτυχιακό τίτλο τότε το επίδομα σπουδών γίνεται 29%. Επιπρόσθετα, κάθε υπάλληλος λαμβάνει 

κλιμακωτά χρονοεπίδομα 2% για καθένα από τα έτη εργασίας 1 έως 5, 3% για καθένα από τα έτη 6 

έως 15 και 3,5% για καθένα από τα έτη 16 και άνω. Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει το βασικό 

μισθό, το επίπεδο σπουδών (1 για βασική εκπαίδευση, 2 για ΑΕΙ/ΤΕΙ και 3 για Μεταπτυχιακές σπουδές) 

καθώς και τα έτη υπηρεσίας ενός υπαλλήλου και στη συνέχεια θα εμφανίζει τις μηνιαίες αποδοχές του. 

 

 

23. Μια εταιρεία καρτοκινητής τηλεφωνίας προσφέρει σύνδεση στο τηλεφωνικό δίκτυό της χωρίς 

πάγιο, συμβόλαιο και άλλες δεσμεύσεις. Η χρέωση κάθε κλήσης πραγματοποιείται κάθε 30 

δευτερόλεπτα (μια κλήση που διαρκεί 33'' θα στοιχίσει όσο μια των 60''). Το κόστος για κάθε μισό 

λεπτό είναι 0.09 €, ωστόσο αν μια κλήση διαρκέσει πέραν των 3 λεπτών η χρέωση του επιπλέον 

χρόνου είναι 0.065 €/30'' κλήσης. Να αναπτυχθεί πρόγραμμα που θα διαβάζει το όνομα του πελάτη 

και τη χρονική διάρκεια (ακέραια) μιας κλήσης και υπολογίζει την χρέωση της κλήσης αυτής. (Να 

σημειωθεί ότι υπάρχει και επιβάρυνση ΦΠΑ = 24%). 

 

 

24. Σύμφωνα με νόμο του Υπουργείου Οικονομικών οι μεγάλοι οφειλέτες μπορούν να προσέλθουν στις 

κατά τόπους εφορίες και να προβούν σε διακανονισμό για την πληρωμή των οφειλών τους. Έτσι, αν 

κάποιος χρωστά περισσότερα από 500.000 € θα έχει έκπτωση 20%, ενώ διαφορετικά θα έχει έκπτωση 

30%. Αν κάποιος πληρώσει μετρητοίς τότε θα έχει επιπλέον έκπτωση 5% επί του ποσού της οφειλής. 

Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει το όνομα του οφειλέτη, το ποσό της οφειλής του καθώς και το 

πλήθος των δόσεων που θα εξοφλήσει (δόσεις = 1 σημαίνει πληρωμή μετρητοίς) και θα εκτυπώνει το 

ποσό κάθε δόσης στην εφορία. 

 

 

25. Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει έναν αριθμό και θα εκτυπώνει μήνυμα σχετικά με το αν είναι 

θετικός διψήφιος ή όχι. Αν είναι θα ελέγχει αν και τα δύο ψηφία του είναι άρτιοι αριθμοί ή και τα 

δύο είναι περιττοί αριθμοί, εμφανίζοντας κατάλληλο μήνυμα. 

 

 

26. Ένας 6ψήφιος κωδικός θεωρείται έγκυρος αν ισχύουν τα ακόλουθα: α)Το άθροισμα του 1ου και του 

2ου ψηφίου είναι ίσο με το 3ο ψηφίο β) το υπόλοιπο της διαίρεσης του 3ου με το 4ο ψηφίο είναι ίσο 

με το 5ο ψηφίο μείον 2 και γ) η διαφορά του 6ου με το 2ο ψηφίο είναι ίσο με 3. Να γραφεί πρόγραμμα 

που θα διαβάζει έναν εξαψήφιο αριθμό και θα ελέγχει αν ο κωδικός είναι έγκυρος ή όχι 
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27.  Μια εταιρία τηλεφωνίας χαρίζει σε κάθε συνδρομητή της μια σειρά από εκπτωτικούς πόντους ανάλογα 

με το πλήθος των μηνυμάτων sms που έχει αποστείλει, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 

(κλιμακωτός υπολογισμός). Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει το πλήθος των μηνυμάτων που 

έστειλε κάποιος συνδρομητής και θα εκτυπώνει τους πόντους που κερδίζει. 

 

SMS ΠΟΝΤΟΙ 

1 – 50 1 ανά SMS 

51 – 100 2 ανά SMS 

101 – 199 3 ανά SMS 

200 – 500 4 ανά SMS 

501 -1000 6 ανά SMS 

1001 - άνω Διπλασιασμός προηγούμενων πόντων + 1 πόντος για κάθε SMS μετά τα 500 

 

 

28. Ένα παρκινγκ χρεώνει κλιμακωτά τη στάθμευση ως εξής: παραμονή έως και 2 ώρες δεν χρεώνεται 

ενώ για παραμονή πάνω από 2 ώρες κάθε ώρα χρεώνεται 3€ για όλες τις ώρες. Για περισσότερες από 

6 ώρες στάθμευσης η χρέωση είναι 5 € για κάθε επιπλέον ώρα. Τέλος, αν κάποιο όχημα είναι 

σταθμευμένο άνω των 10 ωρών τότε υπάρχει 20% προσαύξηση στη χρέωση. Στα παραπάνω ποσά 

είναι ενσωματωμένος δημοτικός φόρος 10%. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει το πλήθος των ωρών 

που ένα όχημα έμεινε σταθμευμένο στο παρκινγκ και θα εκτυπώνει το ποσό που θα πρέπει να πληρώσει 

ο οδηγός του, το ποσό που θα εισπράξει το παρκινγκ καθώς και το ποσό που θα πρέπει να αποδοθεί 

στο δήμο. 

 

 

29. Σε μία εταιρεία κάθε εργαζόμενος αμείβεται σύμφωνα με τις μηνιαίες ώρες εργασίας κλιμακωτά 

(πίνακας 1). Επιπρόσθετα, ο μισθός προσαυξάνεται σύμφωνα με την προϋπηρεσία κάθε εργαζομένου 

και υπολογίζεται επίσης με βαθμιαία αύξηση (πίνακας 2). Στις αποδοχές υπάρχουν κρατήσεις της τάξης 

του 12%. Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει το όνομα, τις ώρες και τα έτη υπηρεσίας ενός 

εργαζομένου και θα εμφανίζει το όνομα και τις καθαρές αποδοχές. 

 

Ώρες εργασίας (Ω) Ωρομίσθιο € Έτη εργασίας Αύξηση/έτος (€) 

Ω < 30 32 περισσότερα από 15 40 

30 ≤ Ω < 100 42 περισσότερα από 9 30 

100 ≤ Ω 55 περισσότερα από 3 20 

 

 

30. Ο Πυθαγόρας για να τιμωρήσει τον δούλο του, του ανέθεσε να μετρήσει διαδοχικά τους επτά 

αριθμημένους κίονες ενός ναού από αριστερά προς τα δεξιά και από δεξιά προς τα αριστερά ως εξής: 

1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1, κ.ο.κ. Του είπε μάλιστα πως πρέπει να 

σταματήσει το μέτρημα μόνο όταν μετρήσει ένα συγκεκριμένο πλήθος κιόνων. Να γραφεί πρόγραμμα 

που να διαβάζει το πλήθος των κιόνων που πρέπει να διανύσει ο δούλος και να εμφανίζει στην οθόνη 

τον αριθμό του τελευταίου κίονα που θα μετρήσει. 

 

 

31. Ένα αυτοκίνητο κάνει το μικρό σέρβις του κάθε 7500 χλμ. και το μεγάλο σέρβις του κάθε 15000 

χλμ. Η σειρά των σέρβις είναι στα 7500 (μικρό), 15000 (μεγάλο), 22500 (μικρό), 30000 (μεγάλο) 

κλπ. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο:  

Α) θα διαβάζει τα χιλιόμετρα που έχει κάνει το αυτοκίνητο. 

Β) θα εμφανίζει αν το επόμενο σέρβις θα είναι μικρό ή μεγάλο  

Γ) θα εμφανίζει σε πόσα χιλιόμετρα θα πρέπει να πάει για το επόμενο σέρβις  

Δ) θα εμφανίζει των πόσων χιλιομέτρων θα είναι το επόμενο σέρβις (π.χ. αν το αυτοκίνητο έχει κάνει 

14200 χλμ. το επόμενο σέρβις είναι των 15000 χλμ.) 
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32.Μια ταχυδρομική εταιρία προσφέρει αποστολή τηλεγραφημάτων στο εσωτερικό και εξωτερικό με 

κόστος που υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (κλιμακωτός υπολογισμός κόστους ως 

προς το πλήθος των λέξεων του κειμένου). Το τελικό ποσό υπόκειται σε ΦΠΑ 24%. Να γραφεί 

πρόγραμμα που θα διαβάζει το πλήθος των λέξεων ενός τηλεγραφήματος καθώς και τον προορισμό 

του («ΕΣ» για εσωτερικό ή «ΕΞ» για εξωτερικό) και θα εμφανίζει το κόστος αποστολής του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Να γραφεί πρόγραμμα που θα δέχεται έναν πραγματικό αριθμό με όσα δεκαδικά ψηφία επιθυμούμε 

και θα τον εμφανίζει με στρογγυλοποίηση δύο δεκαδικών ψηφίων π.χ. ο αριθμός 15,654 θα γίνει 

15,65 ενώ ο αριθμός 15,656 θα γίνει 15,66. 

  

34. Ένα video club ενοικιάζει δύο είδη: βιντεοκασέτες (κωδικός 131) και dvd (κωδικός 141). Κάθε 

βιντεοκασέτα ενοικιάζεται μέχρι και 7 ημέρες, ενώ κάθε dvd μέχρι και 3 ημέρες. Ο πελάτης πληρώνει 

για την ενοικίαση βιντεοκασέτας 5 ευρώ και για το dvd 3 ευρώ. Αν ο πελάτης καθυστερήσει την 

επιστροφή, τότε κάθε μέρα καθυστέρησης κοστίζει για τη βιντεοκασέτα 2 ευρώ και για το dvd 4 ευρώ. 

Να γραφεί πρόγραμμα που για ένα πελάτη: 

Α) διαβάζει το όνομά του, το είδος που ενοικίασε και τα τεμάχια του είδους που ενοικίασε 

Β) διαβάζει τον αριθμό των ημερών που κράτησε ο πελάτης το είδος 

Γ) εμφανίζει τη χρέωση του προϊόντος 

 

35. Η ημερομηνία του Πάσχα ενός έτους μπορεί να υπολογιστεί 

χρησιμοποιώντας τον τύπο του Gauss, σύμφωνα με τον οποίο η 

ημερομηνία είναι 3 Απριλίου + Π, όπου το Π φαίνεται στο πλαίσιο. 

Με βάση τον τύπο του Gauss να γραφεί πρόγραμμα που να δέχεται 

την τιμή ενός έτους Ε και να τυπώνει την ημερομηνία του Πάσχα για 

το έτος αυτό (Να σημειωθεί ότι το Πάσχα πέφτει πάντα τον Απρίλιο ή 

τον Μάιο). 

 

36.Η διαφορά ώρας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ινδία είναι 3 ώρες και 30 λεπτά. Αυτό σημαίνει πως 

όταν στην Ελλάδα η ώρα είναι 17.00 στην Ινδία είναι 20.30. Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει 

σε δύο μεταβλητές (μία για την ώρα και μία για τα λεπτά) την ώρα της Ελλάδας, σε 24ώρη μορφή, 

και θα εμφανίζει την ώρα της Ινδίας π.χ. Ώρα Ελλάδας: 23.45, Ώρα Ινδίας: 3.15 

 

37. Ένα super market κάνει προσφορές στους κατόχους κάρτας μέλους ανάλογα με τους πόντους που 

συγκεντρώνουν στις αγορές τους. Για αγορά αξίας 3€ αντιστοιχεί ένας πόντος και μόλις 

συμπληρωθούν 250 πόντοι τότε γίνεται αυτόματα έκπτωση 5€ στο ποσό αγορών και μηδενίζεται ο 

αριθμός των πόντων στην κάρτα. Να γραφεί πρόγραμμα που : 

α) διαβάζει το ποσό αγορών ενός πελάτη και την πληροφορία αν είναι κάτοχος κάρτας μέλους ή όχι 

γ) σε περίπτωση που ο πελάτης είναι κάτοχος κάρτας μέλους τότε: 

▪ διαβάζει τους πόντους που έχει η κάρτα πριν την συγκεκριμένη αγορά 

▪ υπολογίζει τους πόντους που αναλογούν από τη συγκεκριμένη αγορά 

▪ υπολογίζει το σύνολο των πόντων στη συγκεκριμένη αγορά  

▪ εμφανίζει το ποσό που θα πληρώσει καθώς και το σύνολο των πόντων που υπάρχουν στην 

κάρτα μετά την αγορά 

δ) σε περίπτωση που δεν έχει κάρτα, να εμφανίζει το ποσό των αγορών που θα πληρώσει 

Λέξεις κειμένου Κόστος/λέξη 

1 – 10 0.20 € 

11 – 20 0.23 € 

21 - άνω 0.25 € 

Αποστολές εσωτερικού = 1.5 € 

Αποστολές εξωτερικού = 3.8 € 

Π = D + F 

D = (19A + 16) mod 30 

F = (2B + 4C + 6D) mod 7 

A = E mod 19 

B = E mod 4 

C = E mod 7 
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38.Η ΔΕΗ χρεώνει κλιμακωτά την ηλεκτρική κατανάλωση σύμφωνα με τον διπλανό πίνακα.  

 

 

 

 

Να γραφεί πρόγραμμα που να διαβάζει τις δύο τελευταίες μετρήσεις από το ρολόι της ΔΕΗ και στη 

συνέχεια να υπολογίζει και να τυπώνει τα παρακάτω: 

 Α) Το πλήθος των κιλοβατώρων που καταναλώθηκαν. 

 Β) Την αξία του ρεύματος που καταναλώθηκε τη συγκεκριμένη περίοδο. 

 Γ) Το τελικό ποσό πληρωμής αν ο ΦΠΑ είναι 24% επί της αξίας του ρεύματος. 

 Υπόδειξη: Το πρόγραμμα να επιλυθεί με χρήση της εντολής πολλαπλής επιλογής ΕΠΙΛΕΞΕ. 

 

 

39. Σε ένα Video Club γίνεται ενοικίαση δίσκων DVD σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

 

Αν ο πελάτης κρατήσει το DVD για τις προβλεπόμενες μέρες ενοικίασης, πληρώνει τη χρέωση που 

φαίνεται στον πίνακα. Για κάθε μέρα καθυστέρησης ενός DVD, ο πελάτης πληρώνει πρόστιμο 0,5 € 

ανεξαρτήτως κατηγορίας. Σε περίπτωση που το DVD επιστραφεί αυθημερόν (0 ημέρες ενοικίασης), 

τότε η χρέωση είναι 1,5 € για όλα τα DVD ανεξαρτήτως κωδικού. Να γραφεί αλγόριθμος 

(πρόγραμμα) που: 

α) διαβάζει τον κωδικό και τις ημέρες ενοικίασης ενός DVD 

β) υπολογίζει και εμφανίζει τη χρέωση με βάση τις ημέρες κράτησης του DVD 

 

 

40. Ένας έμπορος ελαστικών διαθέτει τα ελαστικά του σε χονδρική πώληση, σύμφωνα με την πολιτική 

που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (βάσει αριθμού ελαστικών παραγγελίας και βάρους μεταφοράς). 

 

 

 

 

 

 

 

Να θεωρηθεί ότι η χρέωση των μεταφορικών γίνεται κλιμακωτά ενώ κάθε ελαστικό ζυγίζει περίπου 

3,5 κιλά. Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει τον αριθμό ελαστικών που θα παραγγείλει κάποιο 

κατάστημα και θα εκτυπώνει, το κόστος της παραγγελίας, το κόστος των μεταφορικών και την 

συνολική χρέωση. 

 

 

Κιλοβατόρες (Kwh) Τιμή μονάδας (Kwh) 

0 - 2000 1,52 € 

2001 – 3200 2,03 € 

3201 - άνω 4,65 € 

Κωδικός 

DVD 

Ημέρες 

ενοικίασης 

Χρέωση 

σε € 

1 1 ημέρα 2,5 

2 1 - 3 ημέρες 2 

3 1 - 7 ημέρες 1,5 

Αριθμός ελαστικών Χρέωση Βάρος μεταφοράς Χρέωση 

1 - 100 58 € / τεμάχιο 1 – 1000 κιλά 0.20 € / κιλό 

102 - 200 53 € / τεμάχιο 1001 – 3000 κιλά 0.15 € / κιλό 

201 - 300 51 € / τεμάχιο 3001 - άνω κιλά 0.10 € / κιλό 

301 - άνω 49 € / τεμάχιο   


