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1. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει δύο ακέραιους αριθμούς από το πληκτρολόγιο 
και υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το άθροισμα, την διαφορά, το γινόμενο 
και τον μέσο όρο της διαίρεσής τους. 
 

2. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει μια θερμοκρασία εκφρασμένη σε βαθμούς 
Φαρενάιτ και την μετατρέπει βάσει του παρακάτω τύπου σε βαθμούς Κελσίου 

59

32 cf



 , όπου f οι βαθμοί Φαρενάιτ και c οι βαθμοί Κελσίου. 

 

3. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει το μήκος ενός εκκρεμούς από το χρήστη και 
υπολογίζει και εμφανίζει την περίοδο του εκκρεμούς με βάσει τον τύπο 

2/1)/(2 gLT  , όπου L είναι το μήκος του εκκρεμούς, T η περίοδος του εκκρεμούς, g 

η επιτάχυνση της βαρύτητας (9.81) και π η σταθερά 3.14 
 

4. Να γραφεί πρόγραμμα που για έναν καταθέτη διαβάζει το ποσό κατάθεσης του 
κεφαλαίου του σε ευρώ και το ετήσιο επιτόκιο της τράπεζας. Κατόπιν υπολογίζει 
και εμφανίζει το ύψος των τόκων για καθένα από τα επόμενα 3 χρόνια καθώς και 
το τελικό ύψος του κεφαλαίου 

 
5. 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: 

 
 
 

6. 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 ποσοστό επί των κερδών και το κέρδος που αναλογεί στον καθένα. 
 

7. Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει έναν τριψήφιο αριθμό και θα υπολογίζει 
και θα εμφανίζει το άθροισμα των ψηφίων του (για παράδειγμα για τον αριθμό 523 
θα εμφανίζει 5 + 2 + 3 = 10). 
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8. 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. 
 

9. Μια μεταφορική εταιρεία έχει αναλάβει να μεταφέρει μηχανήματα. Τα Containers 
της εταιρείας έχουν χωρητικότητα 80, 30, 10, 5 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). 

 
10. 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».       

 
11. Ο νόμος του Νεύτωνα για τη βαρύτητα λέει ότι κάθε σώμα στο 

σύμπαν έλκει κάθε άλλο σώμα με δύναμη που δίνεται από τον 
διπλανό τύπο, όπου m1 και m2 είναι οι μάζες των δύο σωμάτων 
(σε κιλά), r η απόσταση μεταξύ τους (σε μέτρα) και G είναι η 
παγκόσμια βαρυτική σταθερά.  
Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει τις δύο μάζες, την απόσταση 
μεταξύ τους και θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει τη δύναμη. Δίνεται ότι G = 6,67 x 
10-11 N m2 kg-2.   (σχολικό βιβλίο άσκηση 20, σελ. 51) 

 
12. Στην περίοδο των εκπτώσεων αγοράσατε ένα ποδήλατο με έκπτωση 25%. Το ποσό 

που δώσατε για το ποδήλατο ήταν 100 ευρώ. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος 
θα υπολογίζει την αρχική τιμή του ποδηλάτου. (σχολικό βιβλίο άσκηση 21, σελ. 52) 
 

13. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει έναν αριθμό και θα υπολογίζει και 
θα εμφανίζει το γινόμενο αυτού του αριθμού επί το τελευταίο ψηφίο του. 
Θεωρήστε ότι ο αριθμός είναι θετικός και ακέραιος. (σχολικό βιβλίο άσκηση 22, σελ. 52) 

 
14. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει έναν πραγματικό αριθμό με 2 

δεκαδικά ψηφία και θα τον στρογγυλοποιεί στον πλησιέστερο ακέραιο. Για 
παράδειγμα, αν διαβαστεί ο αριθμός 4,23, να εμφανίζει 4, ενώ αν είναι ο 4,70 να 
εμφανίζει 5. (σχολικό βιβλίο άσκηση 23, σελ. 52) 

 
15. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει ένα διψήφιο και θα υπολογίζει και 

εμφανίζει τον αντίστροφο διψήφιο (για παράδειγμα αν διαβάσει τον αριθμό 25, θα 
εμφανίζει τον αριθμό 52. 


