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Απλές ΑΣΚΗΣΕΙΣ Επιλογής 
 

1. Φτιάξτε αλγόριθµο που θα διαβάζει ένα αριθµό και θα εκτυπώνει αντίστοιχο µήνυµα 
αν είναι θετικός ή αρνητικός. 

2. Φτιάξτε αλγόριθµο που θα διαβάζει έναν ακέραιο αριθµό και αν δεν είναι 0 θα 
εµφανίζει τον αντίστροφό του. 

3. Να γραφεί αλγόριθµος που θα διαβάζει τις µοίρες µιας γωνίας και αν είναι 
µεγαλύτερη από ορθή θα δίνει την παραπληρωµατική της διαφορετικά θα εµφανίζει 
σε µοίρες την συµπληρωµατική της. 

4. Φτιάξτε ένα αλγόριθµο που θα υπολογίζει την απόλυτη τιµή ενός αριθµού. 
(Παρατήρηση : η εντολή ‘εµφάνισε’ 1 φορά έξω από τη δοµή Αν). 

5. Να γραφεί αλγόριθµος υπολογισµού του µεγαλύτερου µεταξύ δύο αριθµών. 
6. Να δίνονται 2 ακέραιοι αριθµοί. Αν ο 1ος είναι µεγαλύτερος από τον 2ο να 

εµφανίζεται το άθροισµά τους, αλλιώς το γινόµενό τους. (Παρατήρηση : η 
εντολή ‘εµφάνισε’ 2 φορές µέσα στη δοµή Αν). 

7. Να δίνεται το ποσό των χρηµάτων που έχω στο πορτοφόλι µου και η τιµή µιας 
τηλεόρασης σε µια βιτρίνα. Να εµφανίζονται αντίστοιχα µηνύµατα µε το αν µπορώ 
να την αγοράσω ή όχι, καθώς και το πιθανό περίσσευµα των χρηµάτων µου στη 
περίπτωση που µπορώ να την αγοράσω. 

8. Να γραφεί αλγόριθµος υπολογισµού του µεγαλύτερου µεταξύ τριών αριθµών. 
9. Να γραφεί αλγόριθµος υπολογισµού του µέσου όρου της βαθµολογίας ενός µαθητή, ο 

αλγόριθµος θα διαβάζει τους βαθµούς του µαθητή για πέντε µαθήµατα και αν ο 
µέσος όρος είναι από δέκα και πάνω να εκτυπώνεται  ότι ο µαθητής προάγεται και 
αντίστροφα. 

10. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τις δικαιολογηµένες και αδικαιολόγητες 
απουσίες ενός µαθητή και να εµφανίζει το µήνυµα «προάγεται» αν το σύνολό τους 
δεν είναι πάνω από 100. 

11. Φτιάξτε αλγόριθµο που θα διαβάζει έναν ακέραιο αριθµό και αν είναι θετικός θα 
εµφανίζει τον επόµενο ενώ αν είναι αρνητικός θα εµφανίζει τον προηγούµενο.  

12. Φτιάξτε αλγόριθµο που θα διαβάζει έναν αριθµό και θα εµφανίζει το διπλάσιό 
του αν είναι άρτιος ή το τριπλάσιό του αν είναι περιττός. 
13. Φτιάξτε αλγόριθµο που θα διαβάζει δύο ακεραίους και µέσω του γινοµένου τους θα 

βρίσκει αν είναι οµόσηµοι ή ετερόσηµοι και θα εµφανίζει το ανάλογο µήνυµα.   
14. Να γραφεί αλγόριθµος που θα διαβάζει το µέτρο τριών αντιστάσεων καθώς και το 0 

αν είναι παράλληλες ή το 1 αν είναι σε σειρά και θα εµφανίζει τη συνολική 
αντίσταση (Θεωρούµε ότι το άθροισµα των αντιστάσεων δεν είναι 0). 

15. Να γραφτεί αλγόριθµος που να δέχεται έναν αριθµό και να εµφανίζει το διπλάσιο του 
αν διαιρείται ακριβώς µε το 3 και το 4 και το τριπλάσιο του αλλιώς. 

16. Να γραφεί αλγόριθµος που να δέχεται ένα έτος και να εµφανίζει αν είναι δίσεκτο ή 
όχι. Υπενθυµίζεται ότι ένα έτος είναι δίσεκτο : όταν διαιρείται µε το 4 και δεν είναι 
έτος αιώνα ή όταν διαιρείται µε το 400.  

17. Να δίνεται ο µισθός ενός υπαλλήλου. Φορολογείται ως εξής : για ποσό µικρότερο ίσο 
των 1500 ευρώ ο φόρος είναι 5% του µισθού, αντιθέτως είναι 12%. Να γίνει µε 2 
τρόπους : α. θεωρώντας ότι η φορολόγηση γίνεται επί του συνόλου του µισθού για 
κάθε κατηγορία και β. θεωρώντας ότι η φορολόγηση γίνεται ξεχωριστά για κάθε 
ποσό κάτω και πάνω των 1500 ευρώ, δηλ. αν παίρνει 1800 ευρώ µε 12% 
φορολογείται µόνο το ποσό άνω των 1500 ευρώ δηλαδή τα 300 ευρώ, ενώ τα πρώτα 
1500 µε 5%. 

18. Αν µέχρι τις πρώτες 40 ώρες εργασίας το ωροµίσθιο ενός εργαζόµενου είναι 14 ευρώ, 
ενώ οι υπερωρίες (δηλ. αν δουλέψει πάνω από 40 ώρες) είναι 22 ευρώ, να 
υπολογίζεται η αποζηµίωση όταν δίνονται οι ώρες που εργάσθηκε. 
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19. Συµπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα (αληθής ή ψευδής): 
α β γ α=0.5 β<=6 9<>γ β<>α*2 γ^2>=β/α 3+8=11 
-1 -1 -1       
100 1 9       
1 6 0       
½ 6.2 -12       
0.5 0 0       
-0.5 -0.77 -10       

20. Συµπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα (αληθής ή ψευδής): 
α β γ α=α^2 β<=1/α (1/β)<>γ β<>(α*2) (γ^3)>=(β/α) (α*β*γ)>=1 
-1 -1 -1       
0.1 1 0.9       
1 6 0       
½ 6.2 -12       
0.5 -1/2 0       
-0.5 -0.77 -10       
 
 

Σύνθετες ΑΣΚΗΣΕΙΣ Επιλογής 
 

21. Να δίνεται ένας ακέραιος αριθµός και να εµφανίζονται µηνύµατα µε το πλήθος 
των ψηφίων του. Αν ο αριθµός έχει από 4 και πάνω ψηφία να εµφανίζεται το 
µήνυµα ‘έχει πολλά ψηφία’ . 

22. Χρέωση ΕΥ∆ΑΠ και Κινητής Τηλεφωνίας …. 
23. Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια εξίσωση …. 
24. Να δίνονται 3 ακέραιοι αριθµοί και να εµφανίζεται ο µεσαίος σε τιµή από 

αυτούς. 
25. Φτιάξτε πρόγραµµα που θα εµφανίζει το γράµµα Α αν του δοθεί ο αριθµός 1, το 

γράµµα Β αν δοθεί το 2, το γράµµα  Γ αν δοθεί το 3 το γράµµα ∆ αν δοθεί το 4 
και το σχόλιο «άγνωστος» αν δοθεί οποιοσδήποτε άλλος αριθµός. 

26. Φτιάξτε αλγόριθµο σε φυσική γλώσσα µε βήµατα που θα εµφανίζει το Ιανουάριος 
αν του δοθεί ο αριθµός 1, Φεβρουάριος αν δοθεί το 2, Μάρτιος αν δοθεί το 3 
κ.ο.κ. επίσης να εµφανίζει το σχόλιο «λάθος µήνας» αν δοθεί οποιοσδήποτε 
άλλος αριθµός εκτός από 1-12. 

27. Να φτιαχτεί αλγόριθµος σε φυσική γλώσσα µε βήµατα που θα διαβάζει το γενικό 
βαθµό ενός µαθητή και θα εµφανίζει το χαρακτηρισµό προόδου του: για βαθµό 
20 έως και 18 θα εµφανίζει ΑΡΙΣΤΑ, για 17 έως και 16 ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ, για 15 
έως και 13 ΚΑΛΑ, για 12 έως και 10 ΜΕΤΡΙΑ και για µικρότερο ∆ΕΝ 
ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ. Ταυτόχρονα να ελέγχει και να βγάζει µήνυµα λάθους αν ο βαθµός 
δεν είναι µεταξύ 0-20.    

28. Να γίνει αλγόριθµος που θα προσοµοιώνει ένα υπολογιστή τσέπης όπου θα 
δέχεται δύο πραγµατικούς αριθµούς καθώς και τον αριθµό 1 για τον αριθµητικό 
τελεστή της πρόσθεσης, το 2 για αφαίρεση, 3 για πολλαπλασιασµό, 4 για 
διαίρεση και θα επιστρέφει το αποτέλεσµα της πράξης που ορίζει ο τελεστής. 

29. (Β). Να γίνει αλγόριθµος που θα προσοµοιώνει ένα υπολογιστή τσέπης όπου θα 
δέχεται το πρώτο όρισµα, µετά τον τελεστή της πράξης (‘+’, ‘-‘, ‘*’, ‘/’) και τέλος 
το δεύτερο όρισµα και θα βγάζει το αποτέλεσµα. 

30. Σε ένα κατάστηµα αποφασίστηκε λόγω των Χριστουγέννων να προσφέρεται 
έκπτωση στους πελάτες ανάλογα µε το ποσό των αγορών και µε βάση τον 
παρακάτω πίνακα  
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Αγορές (δρχ.) Έκπτωση 

Μέχρι 100.000 6% 
100.001 – 300.000 9% 
Άνω των 300.000 12% 

Να γραφεί αλγόριθµος που : 
α) να διαβάζει το ποσό αγοράς ενός πελάτη  
β) να υπολογίζει το ποσό της έκπτωσης που του αναλογεί 
γ) να υπολογίζει και να εµφανίζει το ποσό που θα πληρωθεί στο κατάστηµα 
καθώς και να εµφανίζει την έκπτωση που αναλογεί. 

(Σηµείωση : να θεωρηθεί ότι το ποσό αγοράς είναι θετικός αριθµός). 
31. Σε ένα εργοστάσιο οι εργαζόµενοι δουλεύουν συνήθως µέχρι 40 ώρες ανά 

εβδοµάδα. Αν κάποιος εργαζόµενος δουλέψει υπερωρίες (υπερβεί τις 40 ώρες) 
πληρώνεται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα : 

Ώρες Εργασίας Ωροµίσθιο 
Μέχρι τι πρώτες 40 ώρες 2000 δρχ/ώρα 

Οι πλέον των 40 ως τις 50 ώρες 3000 δρχ/ώρα 
Οι πλέον των 50 4500 δρχ/ωρα 

Να γραφεί αλγόριθµος που διαβάζει τις ώρες εργασίας ενός εργαζόµενου στη 
διάρκεια µιας εβδοµάδας, και υπολογίζει και εµφανίζει τις αποδοχές του.   
(Σηµείωση : να θεωρηθεί ότι οι ώρες εργασίες είναι πάντα θετικός αριθµός). 

32. Το υπουργείο οικονοµικών επιβάλλει τέλη κυκλοφορίας στα ιδιωτικής χρήσεως 
επιβατηγά οχήµατα  (αυτοκίνητα και δίκυκλα) ανάλογα µε τον κυβισµό τους 
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα : 

Τύπος Οχήµατος Κυβισµός Τέλος Κυκλοφορίας 
∆ίκυκλα Μέχρι 500 cc 50 € 
∆ίκυκλα Από 501cc και άνω 100 €  

   
Αυτοκίνητα Μέχρι 1358 cc 100 € 
Αυτοκίνητα Από 1359 µέχρι 1750 cc 150 € 
Αυτοκίνητα Από 1751 µέχρι 2000 cc 200 € 
Αυτοκίνητα Από 2000cc και άνω 300 € 

 Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος : 
 α) να διαβάζει τον τύπο του οχήµατος ( ∆ = ∆ίκυκλο, Α = Αυτοκίνητο ) και τον 

κυβισµό του. 
 β) να υπολογίζει τα αντίστοιχα τέλη κυκλοφορίας του οχήµατος 
 γ) να εµφανίζει το ποσό που αναλογεί  
 Σηµείωση : Να θεωρήσετε θετικό τον αριθµό του κυβισµού  

33. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει το βαθµό ενός µαθητή και να εµφανίζει το 
χαρακτηρισµό «Απορρίπτεται» αν είναι µικρότερος του 9.5, «Σχεδόν Καλά» αν 
είναι έως και 13, «Καλά» αν είναι έως και 16, «Πολύ καλά» αν είναι έως και 18 
και «Άριστα» αν είναι άνω του 18. 
 (Σηµείωση : να θεωρηθεί ότι ο βαθµός είναι αριθµός από 0 έως και 20). 

34. Υπολόγισε αλγόριθµο που να παίρνει ως είσοδο τα χρήµατα που παίρνει ένας 
εργαζόµενος για κάθε ώρα εργασίας, καθώς και οι ώρες που εργάστηκε κατά τη 
διάρκεια του µήνα. Στο µισθό γίνονται κρατήσεις για την εφορία. Αν ο µισθός 
υπερβαίνει τα 1000€ τότε η κράτηση είναι 20%. Αλλιώς είναι 15%. Ο αλγόριθµος 
πρέπει να υπολογίζει και να εµφανίζει το τελικό ποσό (µετά τις κρατήσεις) που θα 
πάρει στα χέρια του ο εργαζόµενος. 
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35. Λύση δευτεροβάθµιας εξίσωσης στη Γλωσσοµάθεια. Ζητάς τους συντελεστές Α, 
Β, Γ της δευτεροβάθµιας και δίνεις τις λύσεις, τη λύση ότι είναι ΑΟΡΙΣΤΗ ή 
Α∆ΥΝΑΤΗ. (συµπεριλαµβάνεται η πρωτοβάθµια). 

36. Να γραφεί αλγόριθµος που να υπολογίζει το λογαριασµό κινητού τηλεφώνου 
αφού διαβάσει το σύνολο των µονάδων, ως εξής: οι πρώτες 20 µονάδες 
χρεώνονται 10 λεπτά η κάθε µία,  αν οι υπόλοιπες ξεπερνούν τις 100 χρεώνονται 
µόνο 5 λεπτά ανά µονάδα ενώ στην περίπτωση που οι υπόλοιπες µονάδες είναι 
λιγότερες ή ίσες µε 100 η χρέωση είναι 7 λεπτά ανά µονάδα. Το πάγιο σε όλες τις 
περιπτώσεις είναι 9 €. 

37. Να αναπτύξετε αλγόριθµο (σε φυσική γλώσσα µε βήµατα) που να ζητά 3 
θετικούς ακεραίους αριθµούς. Να ζητείται µετά ένας ακέραιος αριθµός χ. Αν ο χ 
είναι ίσος µε το 1,ο αλγόριθµος θα πρέπει να υπολογίσει και να εµφανίσει το 
άθροισµα των θετικών ακεραίων που δόθηκαν, αν ο χ είναι ίσος µε το 2,θα πρέπει 
να υπολογιστεί και να εµφανίσει το ηµιάθροισµα των θετικών ακεραίων που 
δόθηκαν, αν ο χ είναι ίσος µε 4 θα πρέπει να υπολογίσει και να εµφανίσει το 
άθροισµα των 2 πρώτων θετικών ακεραίων που δόθηκαν µείον τον τρίτο και 
τέλος αν το χ έχει άλλη τιµή από τις προαναφερόµενες θα πρέπει να βγαίνει 
µήνυµα λάθους. 

38. Να αναπτύξετε αλγόριθµο σε φυσική γλώσσα µε βήµατα που : (α) να διαβάζει 
την ποσότητα µιας παραγγελίας και την τιµή του προϊόντος , (β) να υπολογίζει 
και να εµφανίζει το συνολικό κόστος της παραγγελίας (προ του ΦΠΑ) και (γ) να 
διαβάζει το συντελεστή του ΦΠΑ (π.χ. 13 ή 18%) και να υπολογίζει και να 
εµφανίζει το συνολικό κόστος της παραγγελίας µετά την προσθήκη του ΦΠΑ. 

39. Σε ένα σχολείο, ο κάθε µαθητής µπορεί να κάνει 50 αδικαιολόγητες και 60 
δικαιολογηµένες απουσίες. Όσες δικαιολογηµένες πέρα των 60 κάνει, θεωρούνται 
αδικαιολόγητες. Αν ένας µαθητές κάνει πάνω από 50 αδικαιολόγητες πρέπει να 
δώσει ξανά όλα τα µαθήµατα τον Αύγουστο, ενώ αν ξεπεράσει τις 110 
αδικαιολόγητες τότε πρέπει να επαναλάβει την τάξη. Να γίνει αλγόριθµος που να 
δέχεται τις δικαιολογηµένες και τις αδικαιολόγητες απουσίες και να εµφανίζει αν 
πέρασε ο µαθητής την τάξη, αν πρέπει να ξαναδώσει τα µαθήµατα τον Αύγουστο 
ή αν πρέπει να ξαναπεράσει την τάξη. 

40. Υλοποιείστε αλγόριθµο που να υπολογίζει το µηνιαίο εισόδηµα ωροµισθίων 
υπαλλήλων εταιρίας. Σας είσοδος δίνονται τα χρήµατα που παίρνει ένας 
εργαζόµενος για κάθε ώρα εργασίας και οι ώρες που εργάστηκε κατά τη διάρκεια 
του µήνα. Για κάθε εργαζόµενο γίνονται κρατήσεις για την εφορία ανάλογα µε το 
µηνιαίο του εισόδηµα. Αν αυτό υπερβαίνει τα 1000€ οι κρατήσεις είναι 20%. Σε 
διαφορετική περίπτωση είναι 15%. Βρείτε τον καθαρό µισθό. 

41. Μετά από τροπολογία στο νόµο, οι κρατήσεις των εργαζοµένων της 
προηγούµενης άσκησης που εργάζονται λιγότερο από 20 ώρες την εβδοµάδα, 
µειώνονται στο 10% (γίνεται 10%). Μετατρέψτε τον αλγόριθµο της 
προηγούµενης άσκησης ώστε να περιλαµβάνει την τροπολογία αυτή. 

42. Μετά από τροπολογία στο νόµο, οι κρατήσεις των εργαζοµένων της προ-
προηγούµενης άσκησης που εργάζονται λιγότερο από 20 ώρες την εβδοµάδα, 
µειώνονται κατά 5%. Μετατρέψτε τον αλγόριθµο της προ-προηγούµενης 
άσκησης ώστε να περιλαµβάνει την τροπολογία αυτή. 

43. από το ΥΠ.ΟΙΚ. εκδόθηκε ο παρακάτω πίνακας για τον υπολογισµό του φόρου 
ελευθ. Επαγγελµατιών: 
Τµήµα εισοδήµατος µέχρι 3000 (0-3000€) Φόρος 0% 
Πέραν του 3000 έως 4000 (3001€ - 4000€) Φόρος 5% 
Πέραν του 4000 έως 7500 (4001€-7500€) Φόρος 15% 
Εισόδηµα πέραν του 7500 (Πάνω από 7501€) Φόρος 30% 
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Υλοποιείστε αλγόριθµο ο οποίος να υπολογίζει το φόρο που θα καταβάλει ένας 
ελεύθερος επαγγελµατίας ανάλογα µε τα συνολικά έσοδα που είχε τη χρονιά που 
πέρασε.  

44. Σαν συνέχεια της προηγούµενης άσκησης, από το ΥΠ.ΟΙΚ. εκδόθηκε ο 
παρακάτω πίνακας για ελαφρύνσεις φόρου  σε όσους ελευθ. Επαγγελµατίες έχουν 
παιδιά: 
1 παιδί Μείωση 100€ 
2 παιδιά Μείωση 150€ 
3 παιδιά Μείωση 200€ 
4+ παιδιά Μείωση 300€ 

∆εν υπάρχει περίπτωση επιστροφής φόρου λόγω αυτής της µείωσης. 
45. Η υπηρεσία µετεωρολογίας χαρακτηρίζει στα δελτία της τον καιρό, ανάλογα µε 

τη θερµοκρασία και µε βάση τον παρακάτω πίνακα.  
Θερµοκρασία (βαθµοί οC)  Χαρακτηρισµός  
Μέχρι 0  Παγετός  
1 -15  Κρύο  
16- 25  Φυσιολογική θερµοκρασία  
26-35  Ζέστη  
Άνω των 35   Καύσωνας  

 
Να γραφεί αλγόριθµος που διαβάζει τη θερµοκρασία που θα επικρατήσει σε ένα 
δελτίο πρόγνωσης και να εµφανίζει τον αντίστοιχο χαρακτηρισµό .  

  
46. Σε ένα βιντεοκλάµπ οι καινούριες κασέτες έχουν κωδικό 1 και χρεώνονται µε 1,5 

€, οι παλαιότερες κασέτες έχουν κωδικό 2 και χρεώνονται µε 1 € και οι δίσκοι 
DVD έχουν κωδικό 3 και χρεώνονται µε 2 €. Οι ηµέρες ενοικίασης είναι 2 και για 
κάθε µέρα καθυστέρησης πέρα των 2 ηµερών επιβάλλεται πρόστιµο 
καθυστέρησης 0,5 €/ηµέρα. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τον κωδικό 
ενοικίασης και τις ηµέρες ενοικίασης και να υπολογίζει τη χρέωση.  

47. ! Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να ζητά από το χρήστη το Μισθό  
! ενός εργαζόµενου καθώς και την ειδικότητά του. Κατόπιν να  
! υπολογίζει το ποσό των εισφορών το οποίο θα πρέπει να  
! καταβάλλει ο εργαζόµενος, καθώς και το ύψος του τελικού  
! µισθού του, σύµφωνα µε τα παρακάτω στοιχεία:  
!       ΥΨΟΣ ΜΙΣΘΟΥ          ΕΙΣΦΟΡΑ1     ΕΙΣΦΟΡΑ2  
!       µέχρι 1500 ευρώ         5%           4%  
!       από 1501 - 2500         7%           6%  
!       από 2501 - 4000         9%           8%  
!       από 4001 -             12%          11%  
! Αν ο εργαζόµενος έχει ειδικότητα 'ΤΕΧΝΙΚΟΣ' τότε η ΕΙΣΦΟΡΑ1  
! προσαυξάνεται κατά 3% και ή ΕΙΣΦΟΡΑ2 κατά 4%, ενώ αν ο  
! εργαζόµενος έχει ειδικότητα ΠΩΛΗΤΗΣ τότε ή ΕΙΣΦΟΡΑ1  
! προσαυξάνεται κατά 4% και ή ΕΙΣΦΟΡΑ2 κατά 5%. Τέλος το  
! σύνολο των εισφορών που καλείται να πληρώσει ο εργαζόµενος  
! δεν µπορεί να υπερβεί σε καµία περίπτωση το ποσό των  
! 5000 ευρώ.  
 

48. ! Να γίνει πρόγραµµα που να ζητάει 3 ακέραιους  
! αριθµούς και να εµφανίζει το µεσαίο από αυτούς. 
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49. Οι υπάλληλοι µιας εταιρίας συµφώνησαν για το µήνα ∆εκέµβριο να κρατηθούν 
από το µισθό τους δύο ποσά ένα για τη διοργάνωση εκδηλώσεων στο χώρο της 
δουλείας τους τις ηµέρες των γιορτών και ένα για τη βελτίωση του χώρου 
εργασίας τους (parking ιδιωτικό, θέρµανση, απολύµανση, κ.λ.π.)  
Ο υπολογισµός του ποσού των εισφορών εξαρτάται από τον αρχικό µισθό του 
υπαλλήλου και υπολογίζεται µε βάση τα παρακάτω όρια µισθών:  
 
!===ΜΙΣΘΟΣ===========ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ===ΒΕΛΤΙΩΣΗ_ΧΩΡΟΥ ]  
! ΕΩΣ 600 ΕΥΡΩ         ||  3%            5%         ]  
!  600,01 ΕΩΣ  900     ||  5%            7%         ]  
!  900,01 ΕΩΣ 1300     ||  6%            9%         ]  
! 1300,01 ΕΩΣ 1800     ||  7%           10%       ]  
! ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1800,01    ||  8%           12%         ]  
Να διαβάζεται η ειδικότητα και αν είναι ΤΕΧΝΙΚΟΣ τοτε να προστίθεται 1% και 
2% αντίστοιχα στο ποσοστό (επί του µισθού). Αν είναι ΠΩΛΗΤΗΣ προστίθεται 
3% και 4% αντίστοιχα.  
Η συνολική προσφορά να µην ξεπερνά τα 700 Ευρώ. 

 
50. Για να µπει κάποιος σε κατάστηµα µε ηλεκτρονικά παιχνίδια πρέπει να ισχύει 

κάποιο από τα παρακάτω: 
• Να είναι µεγαλύτερος από 25 χρονών 
• Να είναι τουλάχιστον 17 χρονών, αλλά να έχει µαζί του ταυτότητα για να 
το αποδείξει 
• Να συνοδεύεται από κάποιον µεγάλο συγγενή του 
Κάντε ένα πρόγραµµα το οποίο αφού ζητήσει ό,τι δεδοµένα χρειάζεται, να 
αποφασίσει αν επιτρέπεται ή όχι η είσοδος στα ηλεκτρονικά. 
 

51. Μία εταιρία κινητής τηλεφωνίας έχει την εξής χρέωση: για τις πρώτες 100 
µονάδες χρεώνει τους συνδροµητές της µε 2 λεπτά / µονάδα, για τις επόµενες 70 
µε 1,5 λεπτά / µονάδα και για όλες τις υπόλοιπες (αν υπάρχουν) µε 1 λεπτό / 
µονάδα. Κάντε ένα πρόγραµµα το οποίο θα διαβάζει τις µονάδες ενός 
συνδροµητή και θα εµφανίζει την χρέωσή του. 

 
52. ∆ίνονται ξεχωριστά τα 3 ψηφία ενός τριψήφιου αριθµού µε σειρά 

σηµαντικότητας. Βρείτε αν ο (συνολικός) τριψήφιος αριθµός είναι µεγαλύτερος 
από 500, αν είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 600 και αν διαιρείται ακριβώς µε το 11. 

 
 

53. Να γίνει πρόγραµµα που να ζητάει:  
Α) Έναν ακέραιο αριθµό ΗΜΕΡΑ (από 1 ως 7).  
Β) Έναν ακέραιο αριθµό ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (από 1 ως 31).  
Γ) Έναν ακέραιο αριθµό ΜΗΝΑΣ (από 1 ως 12).  
∆) Έναν ακέραιο αριθµό ΕΤΟΣ.  
Στη συνέχεια να εµφανίζει την αντίστοιχη πλήρη ηµεροµηνία ολογράφως. ∆ηλαδή για 
είσοδο:    ΗΜΕΡΑ=6     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ=25     ΜΗΝΑΣ=12     ΕΤΟΣ=2004  
να δίνει σαν έξοδο:        Σάββατο 25 ∆εκεµβρίου 2004  
 

54. Σε τρεις διαφορετικούς αγώνες πρόκρισης για την Ολυµπιάδα του Σίδνεϋ στο 
άλµα εις  µήκος ένας αθλητής πέτυχε τις επιδόσεις a,  b, c. Να γίνει πρόγραµµα το 
οποίο:  

  Α) Να διαβάζει τις τιµές των επιδόσεων a, b, c. [Μονάδες 3]  
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  Β) Να υπολογίζει και να εµφανίζει τη µέση τιµή των παραπάνω τιµών. Αν σε κάποια  
άλµατα έχει δοθεί τιµή ίση µε µηδέν (δηλαδή άκυρα άλµατα), ο µέσος όρος θα πρέπει να 
υπολογίζεται από τις υπόλοιπες µη-µηδενικές τιµές. [Μονάδες 7]  
  Γ) Να εµφανίζει το µήνυµα "Προκρίθηκε",  αν η παραπάνω µέση τιµή είναι   
µεγαλύτερη των 8 µέτρων. [Μονάδες 10]  
 

55. Μια εταιρία κινητής τηλεφωνίας ακολουθεί ανά µήνα την πολιτική τιµών που 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  

     -------------- ΠΑΓΙΟ: 1500 δραχµές --------------  
     ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΩΝ             ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ  
        (δευτερόλεπτα)          (δραχµές/δευτερόλεπτο)  
             1-500                            1.5  
           501-800                          0.9  
           801 και άνω                    0.5  
 Να γίνει πρόγραµµα το οποίο:  
   Α) Να διαβάζει τη χρονική διάρκεια (σε δευτερόλεπτα) των τηλεφωνηµάτων  
      ενός συνδροµητή σε διάστηµα ενός µήνα.                 
   Β) Να υπολογίζει τη µηνιαία χρέωση του συνδροµητή.       
   Γ) Να εµφανίζει τη λέξη "Χρέωση" και τη µηνιαία χρέωση  
      του συνδροµητή.             
 
56. Φτιάξτε πρόγραµµα που να διαβάζει τις συντεταγµένες ενός σηµείου στο επίπεδο χ-ψ 

και να δίνει τη θέση του δηλ. σε ποιο τεταρτηµόριο ή πάνω σε ποιόν άξονα 
βρίσκεται. 

 
57. Να διαβάζονται 2 αριθµοί που να αντιστοιχούν στο διοξείδιο του άνθρακα και του 

αζώτου όπως έχουν καταγραφεί. Να εκτυπώνεται ότι η ατµόσφαιρα είναι ''καθαρή'' 
αν το ποσοστό του διοξειδίου είναι κάτω από 0.35 η να εκτυπώνεται ''µολυσµένη'' 
στην αντίθετη περίπτωση. Επίσης να εκτυπώνεται ''διαυγής'' αν το άζωτο είναι κάτω 
από 0.17 αλλιώς να εκτυπώνεται ''διαυγής''. 

 
58. Έχουµε τις εξής 4 κάρτες της τράπουλας : 1� , 2t,  2�, 1 µπαστούνι. 
Απαντώντας σε 2 ακριβώς ερωτήσεις στο Η/Υ, να εµφανίζεται µήνυµα για ποια κάρτα 
πρόκειται. 
 
59. Η ηµεροµηνία του Πάσχα κάποιας χρονολογίας υπολογίζεται ως  εξής:  
   Ε = η χρονολογία (δεδοµένο)  
   Π = η ηµεροµηνία του Πάσχα (αποτέλεσµα)  
   Θέτουµε:  
     Ε:19 = α  
     Ε:4 = β  
     Ε:7 = γ  
     (19α+16):30 = δ  
     (2β+4γ+6δ):7 = ζ  
   όπου το σύµβολο ":" σηµαίνει ΑΚΕΡΑΙΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ∆ΙΑΙΡΕΣΗΣ.  
 Η ηµεροµηνία του Πάσχα θα δίνεται από τον τύπο:           Π = δ + ζ + 3  Απριλίου  
 Αν δ+ζ+3 > 30 τότε σηµαίνει ότι το Πάσχα πέφτει µέσα στον  
 Μάιο. ∆ηλαδή αν δ+ζ+3=35, η ηµεροµηνία είναι 5 Μαΐου. (ΣΗΜ.: Το Πάσχα πέφτει 
µόνο Απρίλιο & Μάιο) Σύµφωνα µε τα παραπάνω, να γίνει πρόγραµµα το οποίο:  
   α) Να ζητάει µια χρονολογία.  
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   β) Να εµφανίζει την ηµεροµηνία του Πάσχα αυτής της χρονιάς µε σωστή αναφορά του 
µήνα, για παράδειγµα:  
             "Ηµεροµηνία του Πάσχα: 19 Απριλίου" ή "Ηµεροµηνία του Πάσχα: 3 Μαΐου". 
 
 
60. Ένα parking χρεώνει ως εξής την παραµονή των αυτοκινήτων:  οι πρώτες 2 

ώρες παραµονής χρεώνονται προς 5€ η κάθε µία,  η κάθε επόµενη ώρα µετά τις 
δύο χρεώνεται προς 2€ η κάθε µία,  ενώ αν το αυτοκίνητο έχει ολοκληρώσει 12 
ώρες παραµονής στον σταθµό,  ΟΛΕΣ οι ώρες θα χρεωθούν προς 1,5€ η καθεµία.  
Η χρέωση µιας ώρας γίνεται αν έχουν περάσει 10 λεπτά από την τελευταία ώρα.  
Για παράδειγµα, για παραµονή 3 ώρες και 4 λεπτά, ο πελάτης χρεώνεται 
συνολικά 3 ώρες. Αν όµως παραµείνει στο parking 3 ώρες και 12 λεπτά θα 
χρεωθεί συνολικά 4 ώρες. Να γίνει πρόγραµµα που να διαβάζει τον συνολικό 
χρόνο παραµονής ενός αυτοκινήτου στο parking σε ΛΕΠΤΑ(ακέραιος αριθµός) 
και να υπολογίζει πόσες ώρες χρεώνονται καθώς και τη χρέωσή του. 
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