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1η Σειρά Ασκήσεων   (ασκήσεις επιλογής)                                                      Ημερομηνία Παράδοσης:  

1. Σε μια σχολή μπαλέτου, από τις χορεύτριες που κάνουν αίτηση για να φοιτήσουν στη σχολή, γίνονται δεκτές μόνο αυτές που το 

ύψος τους είναι από 160 εκ μέχρι 170 εκ και το βάρος τους από 55 μέχρι 65 κιλά. Να γίνει πρόγραμμα το οποίο διαβάζει το ύψος 
και το βάρος μιας χορεύτριας και να εμφανίζει ανάλογα μυνήματα: «ΔΕΚΤΗ», «ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΒΑΡΟΥΣ», 
«ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΥΨΟΥΣ», «ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΒΑΡΟΥΣ & ΥΨΟΥΣ». 

2. Να γραφεί πρόγραμμα που δέχεται σαν είσοδο τα ονόματα 2 ομάδων ποδοσφαίρου και τα γκόλ που σημειώθηκαν σε ένα 

μεταξύ τους αγώνα. Να εμφανίζει το μήνυμα «Νικήτρια η ομάδα:» και το όνομα της νικήτριας ομάδας, ή το μήνυμα «Ισοπαλία» 
εάν ο αγώνας έληξε ισόπαλος. 

3. Ένα τυπογραφείο έχει το εξής κοστολόγιο: 

Είδος εκτύπωσης Επιφάνεια Κόστος 

Ασπρόμαυρη 
μέχρι 250 τ. εκ. 0.35 € ανά τ. εκ.  

πάνω από 250 τ. εκ. 0.45 € ανά τ. εκ.   

Έγχρωμη 

μέχρι 150 τ. εκ. 0.55 € ανά τ. εκ.   

πάνω από 150 τ. εκ. μέχρι 850 τ. εκ.   0.70 € ανά τ. εκ.   

πάνω από 850 τ. εκ.   0.88 € ανά τ. εκ.   

Να αναπτύξετε πρόγραμμα που θα διαβάζει το είδος και την επιφάνεια της εκτύπωσης και θα εμφανίζει το κόστος της με επιπλέον  
επιβάρυνση φόρου 4 %. 

4. Τρείς αριθμοί α, β, γ είναι πλευρές τριγώνου όταν καθένας από αυτούς είναι μικρότερος από το άθροισμα των άλλων δύο. 
Επιπλέον: 

 αν το τετράγωνο ενός από αυτούς είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων των άλλων δύο, τότε το τρίγωνο είναι 
ορθογώνιο 

 αν το τετράγωνο του καθενός είναι μικρότερο από το άθροισμα των τετραγώνων των άλλων δύο, τότε το τρίγωνο είναι 
οξυγώνιο 

 αν το τετράγωνο ενός από αυτούς είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των τετραγώνων των άλλων δύο, τότε το τρίγωνο είναι 
αμβλυγώνιο 

Να αναπτύξετε πρόγραμμα που θα διαβάζει τρείς αριθμούς και αν αποτελούν πλευρές τριγώνου, να εμφανίζει το είδος του 
τριγώνου αυτού, αλλιώς να εμφανίζει το μήνυμα «Οι αριθμοί αυτοί δεν αποτελούν τρίγωνο» 

5. Ένα αυτοκίνητο κάνει service ανά 7500km. Κάνει μικρό και μεγάλο service εναλλάξ (ξεκινώντας με το μικρό). Να γραφεί 

πρόγραμμα το οποίο διαβάζει τα km που έχουν διανυθεί. Εμφανίζει σε πόσα km είναι το επόμενο service και τι είδους 
(μικρό/μεγάλο). 
 

2η Σειρά Ασκήσεων  (ασκήσεις επιλογής)                                                       Ημερομηνία Παράδοσης: 

1. Το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων για το Κάιρο είναι 125 € το άτομο, ωστόσο το παιδικό εισιτήριο είναι 80 €. Κάθε άτομο 

μπορεί να μεταφέρει 15 κιλά αποσκευών, ωστόσο αν αθροιστικά υπάρχουν περισσότερα κιλά από το επιτρεπόμενο όριο τότε 
κάθε επιπλέον κιλό χρεώνεται με 1.5 €. Παρ' όλα αυτά αν τα έξοδα για τα παραπάνω ξεπεράσουν τα 450 € υπάρχει έκπτωση 9%. 
Τέλος, ο φόρος αεροδρομίου είναι 20 € το άτομο. Μια οικογένεια αποφάσισε να πάει διακοπές στο Κάιρο και η δουλειά σας είναι 
να αναπτύξετε πρόγραμμα που θα διαβάζει το πλήθος των ενηλίκων, το πλήθος των παιδιών και το συνολικό βάρος των 
αποσκευών και να εμφανίζει τα χρήματα που πρέπει να καταβάλλει η οικογένεια. 

2. Να γραφεί πρόγραμμα που υπολογίζει και εμφανίζει την τιμή της παρακάτω συνάρτησης πολλαπλού τύπου για κάποιο x που 

ανήκει στο σύνολο των πραγματικών αριθμών:  

 
3. Στον προκριματικό γύρο για το κύπελο ποδοσφαίρου αγωνίζονται 2 ομάδες σε 2 αγώνες, έναν στην έδρα της κάθε ομάδας. 

Προκρίνεται εκείνη η ομάδα που έχει πετύχει τα περισσότερα συνολικά γκολ στους 2 αγώνες. Εάν τα συνολικά γκολ των 2 
ομάδων είναι ίσα, τότε προκρίνεται η ομάδα εκείνη που έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ εκτός έδρας. Εάν και αυτά είναι ίσα, 
οδηγούνται στην παράταση. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται τα ονόματα των 2 ομάδων (ο1, ο2), τα γκολ που πέτυχαν 
εντός (εντ1, εντ2) και εκτός έδρας (εκτ1, εκτ2) και εμφανίζει την ομάδα που προκρίνεται, ή το μήνυμα “Παράταση”. 

4. Σε ένα δήμο, η δημοτική εταιρεία ύδρευσης χρεώνει κλιμακωτά, με βάση τον παρακάτω πίνακα: 

Περιγραφή Χρέωση 

Κόστος νερού 

Κατανάλωση σε m3 Χρέωση ανά m3 

0 – 100 0.08 € 

101 – 500 0.12 € 

501 – 1000 0.16 € 

1001 – άνω 0.20 € 

Τέλη ύδρευσης 60% (επί της χρεώσεως του νερού) 

Τέλη αποχέτευσης 80% (επί της χρεώσεως του νερού) 

Φ.Π.Α. 13% (επί της συνολικής χρεώσεως) 

Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει την κατανάλωση του συνδρομητή και εμφανίζει το ποσό που οφείλει ο συνδρομητής. 
5. Στο Κοινοβούλιο μιας χώρας για να παρθεί μια απόφαση πρέπει να υπερψηφιστεί τουλάχιστον από τα 2/3 των παρόντων 

βουλευτών οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε να είναι τουλάχιστον τα 3/4 του συνόλου των 300 βουλευτών.Γράψτε ένα πρόγραμμα 
που να διαβάζει τον αριθμό των παρόντων βουλευτών και τον αριθμό αυτών που ψήφισαν υπέρ της πρότασης και να εμφανίζει το 
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. 
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3η Σειρά Ασκήσεων (ασκήσεις επανάληψης)                                            Ημερομηνία Παράδοσης:  

1. Σήμερα στο Ηράκλειο κυκλοφορούν 30.000 αυτοκίνητα. Εάν αυτά αυξάνονται κατά 8% ετησίως, να γραφεί πρόγραμμα 
που υπολογίζει και εμφανίζει πόσα θα είναι τα αυτοκίνητα αυτά μετά από 20 έτη. 

2. Το σημερινό ετήσιο εισόδημα ενός ατόμου είναι 9000 €. Εάν αυτό αυξάνεται κατά 3,5% ετησίως, να γραφεί πρόγραμμα 
που υπολογίζει και εμφανίζει σε πόσα χρόνια το εισόδημα αυτό θα έχει ξεπεράσει τα 15000 € και πόσο θα είναι τότε. 

3. Στις δημοτικές εκλογές σε ένα δήμο πήραν μέρος τρεις παρατάξεις, η «Α», η «Β» και η «Γ» και ψήφισαν 3553 
ψηφοφόροι. Να αναπτύξετε πρόγραμμα που να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό που συγκέντρωσε η κάθε 
παράταξη και το ποσοστό των λευκών και των άκυρων. Τα δεδομένα εισάγονται στον υπολογιστή ως εξής: 1 για ψήφο 
της «Α», 2 για ψήφο της «Β», 3 για ψήφο της «Γ»,  4 για λευκό και 5 για άκυρο.  

4. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο διαβάζει έναν θετικό ακέραιο αριθμό και εμφανίζει τον συμμετρικό του. Π.χ. για είσοδο 
την τιμή 7853, εμφανίζει την τιμή 3587. 

5. Κάποια εταιρεία έχει καθορίσει τα εξής κριτήρια για την απονομή «δώρου» (bonus) στους πωλητές της: για πωλήσεις 
πάνω από 3000 € δίνεται δώρο 15% επί των πωλήσεων. Για πωλήσεις πάνω από 4500 € δίνεται δώρο 20% και για 
πωλήσεις πάνω από 6000 € δίνεται δώρο 25%. Να δοθεί πρόγραμμα που να διαβάζει τις πωλήσεις που έχει κάνει ο 
πωλητής και να εμφανίζει το δώρο που παίρνει. Το πρόγραμμα να σταματά όταν ο χρήστης επιλέξει ΟΧΙ σε μία ερώτηση 
του τύπου “Θέλεις να συνεχίσεις;”. 

 
4η Σειρά Ασκήσεων (ασκήσεις επανάληψης)                                          Ημερομηνία Παράδοσης:  

1. Να γραφεί πρόγραμμα προσομοίωσης ενός μηχανήματος επαναληπτικής λήψης της τιμής της εξωτερικής θερμοκρασίας 
ενός χώρου και διακοπής της λειτουργίας του όταν διαβασθούν 10 συνεχόμενες ίδιες θερμοκρασίες. Να εμφανίζει το 
συνολικό πλήθος των θερμοκρασιών που διαβάστηκαν. 

2. Σε μία δημοπρασία συμμετέχουν 2 ενδιαφερόμενοι για έναν πίνακα ζωγραφικής που έχει τιμή εκκίνησης τα 10000€. Οι 
2 ενδιαφερόμενοι κάνουν εναλλάξ προσφορές, κάθε μία από τις οποίες πρέπει να είναι κατά τουλάχιστον 10% 
προσαυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη. Να γραφεί πρόγραμμα που δέχεται τα ονόματα των 2 ενδιαφερομένων και 
επαναληπτικά τις προσφορές τους, μέχρι να δοθεί σαν προσφορά η τιμή -1, οπότε και λήγει η δημοπρασία και ο πίνακας 
πωλείται σε εκείνον που έκανε την τελευταία έγκυρη προσφορά. Να εμφανίζει τον ενδιαφερόμενο που αγόρασε τελικά 
τον πίνακα και σε ποιά τιμή. Θεωρείστε ότι γίνεται τουλάχιστον μία προσφορά και γίνεται από τον 1ο ενδιαφερόμενο. 

3. Να γραφεί πρόγραμμα ο οποίος διαβάζει έναν πραγματικό αριθμό και εμφανίζει το πλήθος των ψηφίων του ακέραιου και 
του δεκαδικού του μέρους. Π.χ. για είσοδο της τιμής 354.19238 εμφανίζει: 3 ψηφία το ακέραιο μέρος και 5 το δεκαδικό. 

4. Στο παρακάτω τμήμα προγράμματος να μετατρέψετε κάθε δομή επανάληψης στη δομή όσο...επανάλαβε. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

5. Ένα πλοίο έχει τη δυνατότητα μεταφοράς οχημάτων με μέγιστο όριο συνολικού βάρους τα 400.000 κιλά. Να γράψετε 
πρόγραμμα ο οποίος διαβάζει επαναληπτικά το είδος ('Φ' για φορτηγό, 'Ε' για επιβατικό και 'Δ' για δίκυκλο) και το βάρος 
(σε κιλά) ενός οχήματος και επιτρέπει την είσοδό του, εφόσων το βάρος του δεν υπερβαίνει το διαθέσιμο υπόλοιπο του 
συνολικού βάρους. Διαφορετικά να τερματίζει τυπώνοντας το μήνυμα «ΤΕΛΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ». ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν απαιτείται 
έλεγχος εγκυρότητας για τα δεδομένα εισόδου.  Να εμφανίζει: α) το συνολικό βάρος των οχημάτων που θα ταξιδέψουν. 
β) το πλήθος των φορτηγών, των επιβατικών και των δικύκλων που θα ταξιδέψουν. γ) το διαθέσιμο βάρος που 
περίσσεψε, εφόσον υπάρχει, διαφορετικά το μήνυμα «ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 100%». 

x  50 
για k από 2 μέχρι 12 

 x  x – k 
 για j από 30 μέχρι k με_βήμα –1 

  ψ  x ^ (j div 2) 
 τέλος_επανάληψης 

τέλος_επανάληψης 
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5η Σειρά Ασκήσεων  (πίνακες τιμών - διαγράμματα ροής)                                          Ημερομηνία Παράδοσης: 

Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμων: 

Χ   1 
Όσο Χ<5 επανάλαβε 

Α  Χ+2 

Β  3*Α-4 

C  Β-Α+4 
Αν Α > Β τότε 
   Αν Α > C τότε 

      MAX  A 
   Αλλιώς  

      MAX  C 
   Τέλος αν  
αλλιώς 
   Αν Β > C τότε 

      MAX  Β 
   Αλλιώς  

      MAX  C 
   Τέλος αν  
Τέλος αν 
Γράψε Χ, Α, Β, C, MAX 

Χ  Χ+2  
Τέλος_επανάληψης 

Χ   Κ 

Y   L 
Αν Χ < Υ τότε 

 ΤΕΜΡ  Χ   

 Χ   Υ 

 Υ   ΤΕΜΡ 
Τέλος_αν 
Όσο Υ<>0   επανάλαβε 

 ΤΕΜΡ  Υ 

 Υ   Χ ΜOD Y 

 Χ   TEMP 
 Γράψε Χ, Υ 
Τέλος_επανάληψης 

Υ   (Κ * L) DIV X 
Γράψε Χ, Υ 

Α  1 

Β  1 

Ν  0 

Μ  2 
Όσο Β < 6 επανάλαβε 

    Χ  Α + Β 
    Αν Χ MOD 2 = 0 τότε 

        Ν  Ν + 1 
    Αλλιώς 

        Μ  Μ + 1 
    Τέλος_αν 

    Α  Β 

    Β  Χ 
    Γράψε Ν, Μ, Β 
Τέλος_επανάληψης 
Γράψε Χ 

D  2 
για X από 2 μέχρι 5 μεβήμα 

2  

   Α  10 * Χ 

   Β  5 * Χ + 10 

   C  Α + Β – (5 * Χ) 

   D  3 *  D – 5 

   Y  A + B – C + D 
Τέλος_επανάληψης 

x   1 

i   1 
ΑρχήΕπανάληψης 

    y  x * i 
Αν y mod 2 = 0 τότε 

    x  x + 2 

    z  x + y 
Αλλιώς 

    x  x + 1 

    z  x * y 
ΤέλοςΑν 
Γράψε x, y, z 

i  i + 1 
Μέχρι x>7 

Ποιες είναι οι τιμές των 
μεταβλητών Χ, Α, Β, C, MAX 
που θα εμφανιστούν κατά 
την εκτέλεση του παραπάνω 
τμήματος αλγορίθμου; 

Για Κ = 24 και L = 40, ποιές 
θα είναι οι τιμές των 
μεταβλητών Χ, Υ καθώς 
αυτές τυπώνονται με την 
εντολή Γράψε Χ, Υ (τόσο 
μέσα στη δομή επανάληψης 
όσο και στο τέλος του 
αλγορίθμου); 

Να γράψετε τις τιμές των 
μεταβλητών Ν, Μ και Β, 
όπως αυτές τυπώνονται σε 
κάθε επανάληψη, και την 
τιμή της μεταβλητής Χ που 
τυπώνεται μετά το τέλος της 
επανάληψης. 

Να βρείτε τις τιμές των 
μεταβλητών A, B, C, D, X και 
Υ σε όλες τις επαναλήψεις. 

Ποιές είναι οι τιμές των 
μεταβλητών x, y και z 
που θα εμφανισθούν 
κατά την εκτέλεση του 
παραπάνω τμήματος 
αλγορίθμου; 

Να σχεδιάσετε τα αντίστοιχα διαγράμματα ροής 

 
6η Σειρά Ασκήσεων  (μονοδιάστατοι πίνακες)                                                             Ημερομηνία Παράδοσης:  

1. Ένας συγγραφέας έχει γράψει 30 βιβλία. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που α) διαβάζει τους τίτλους των βιβλίων σε πίνακα Τ[30], καθώς και τις 
χρονολογίες έκδοσής τους σε πίνακα Χ[30]. β) διαβάζει δύο χρονολογίες Χ1 και Χ2. γ) εμφανίζει τους τίτλους των βιβλίων που εκδόθηκαν μεταξύ των 
χρονολογιών Χ1 και Χ2 δ) υπολογίζει το πλήθος των βιβλίων που βρέθηκαν στο ερώτημα γ) 

2. Δίνεται ο πίνακας ΗΜΕΡ[12] με τον αριθμό των ημερών (28/30/31) του κάθε μήνα ενός μη δίσεκτου έτους (365 ημερών). Να γραφεί αλγόριθμος που 
διαβάζει τον αριθμό των ημερών που έχουν περάσει από την αρχή του έτους (1-365 με έλεγχο εγκυρότητας) και εμφανίζει την αντίστοιχη ημερομηνία 
σε μορφή: ημέρα/μήνας. Π.χ. για αριθμό των ημερών = 54 να εμφανίζει: 23/2. 

3. Δίνεται ο πίνακας ακεραίων Α[100] γεμάτος με διαφορετικές τιμές. Να γραφεί αλγόριθμος που ελέγχει εάν οι τιμές του έχουν “τα κοίλα άνω”. Δηλ. α) οι 
τιμές του από το 1ο κελί ως τη θέση μεγίστου είναι κατά αύξουσα σειρά και β) οι τιμές του από τη θέση μεγίστου ως το 100ο κελί είναι κατά φθίνουσα 
σειρά. 

4. Δίνεται πίνακας ακεραίων Α[100]. Να εμφανισθούν οι 3άδες διαδοχικών κελιών στις οποίες το μεσαίο κελί ισούται με το άθροισμα των άλλων δύο. 
5. Δίνεται πίνακας χαρακτήρων Α[100] γεμάτος με τις σωστές απαντήσεις ενός test σωστού/λάθους (Σ/Λ). Δίνεται επιπλέον, πίνακας χαρακτήρων Μ[100] 

γεμάτος με τις απαντήσεις ενός διαγωνιζόμενου. Να δοθεί στο διαγωνιζόμενο ένας από τους χαρακτηρισμούς: “άριστος” με σωστές απαντήσεις: 
[90,100], “πολύ καλός” : [70,89], “καλός” : [60,69], “μέτριος” : [50,59], “κακός” : [0,49]. 

7η Σειρά Ασκήσεων  (μονοδιάστατοι πίνακες)                                                             Ημερομηνία Παράδοσης:  

1. Δίνονται οι πίνακες ακεραίων Α[100] και Β[100]. Να γραφεί αλγόριθμος που ελέγχει εάν όλες οι τιμές του ενός πίνακα είναι μεγαλύτερες από όλες τις 
τιμές του άλλου. 

2. Να γράψετε αλγόριθμο που διαβάζει σε πίνακα Α[90], 90 θετικούς τριψήφιους ακέραιους αριθμούς (χωρίς εγκυρότητα) και εμφανίζει το μέσο όρο 
αυτών που αποθηκεύτηκαν σε περιττές θέσεις και έχουν ένα τουλάχιστον ψηφίο ίσο με το 4. 

3. Δίνεται ο πίνακας ακεραίων Α[100]. Να γραφεί αλγόριθμος που ελέγχει εάν τα 10 αθροίσματα των κελιών του στις περιοχές 1-10, 11-20, ... , 91-100 
είναι μεταξύ τους ίσα. 

4. Δίνονται δύο πίνακες ακεραίων Α[100] και Β[100]. Να δοθεί αλγόριθμος που συγκρίνει τους δύο πίνακες. («Ίσοι» εάν έχουν τις ίδιες τιμές και τα 100 
στοιχεία τους ένα προς ένα: Α[1] = Β[1], Α[2] = Β[2], ... , Α[100] = Β[100], διαφορετικά «Άνισοι»). 

5. Να βρεθεί και να εμφανισθεί η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή δύο πινάκων ακεραίων Α[100] και Β[200] (σαν να ήταν ένας πίνακας). 
8η Σειρά Ασκήσεων  (μονοδιάστατοι πίνακες)                                                             Ημερομηνία Παράδοσης:  

1. Να γραφεί αλγόριθμος που γεμίζει και εμφανίζει πίνακα 100 θέσεων ως εξής: στην 1η θέση τοποθετείται ο αριθμός 4, στη 2η θέση ο αριθμός 7 και σε 
κάθε επόμενη θέση ο αριθμός που προκύπτει εάν πολλαπλασιαστεί ο προηγούμενος αριθμός με το 3 και αφαιρεθεί ο προπροηγούμενος. Δηλ. τα 
πρώτα στοιχεία του πίνακα θα είναι: 4, 7, 17, 44 κλπ. 

2. Ένας πίνακας ακεραίων Α[100] λέμε ότι: - «γέρνει προς τα δεξιά» εάν το πλήθος των κελιών που είναι μεγαλύτερα του μέσου όρου του πίνακα είναι 
περισσότερα εκείνων που είναι μικρότερα του μέσου όρου του πίνακα, διαφορετικά ότι «γέρνει προς τα αριστερά». Όταν είναι ίσα, λέμε ότι 
«ισορροπεί». Να δοθεί αλγόριθμος που τον χαρακτηρίζει. 

3. Δίνεται μία πρόταση 37 χαρακτήρων σε έναν πίνακα χαρακτήρων Λ[37]. Να δοθεί αλγόριθμος που εξετάζει εάν η πρόταση είναι «καρκινοειδής» 
(συμμετρική). Δηλ. Λ[1] = Λ[37], Λ[2] = Λ[36]. ... Λ[18] = Λ[20]. 

4. Δίνεται ο πίνακας χαρακτήρων Α[30] με τα αποτελέσματα (Ν/Ι/Η) μίας ομάδας ποδοσφαίρου σε 30 αγώνες. Να γραφεί πρόγραμμα που εμφανίζει α) 
την τελική της βαθμολογία (3 βαθμοί η νίκη, 1 η ισοπαλία και 0 η ήττα) και β) το μέγιστο σερί νικών που πέτυχε. 

5. Να γεμίσετε έναν πίνακα ακεραίων Α[80] με τις τιμές:  

-30 -27 -24 -21 … 207 

1 2 3 4  80 
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9η Σειρά Ασκήσεων  (πολυδιάστατοι πίνακες)                       Ημερομηνία Παράδοσης:  

1. Δίνεται πραγματικός πίνακας Π[80, 12] με τις μηνιαίες πωλήσεις (€) 80 πωλητών για ένα έτος. Να γραφεί πρόγραμμα που υπολογίζει 
και εμφανίζει το % ποσοστό των πωλητών με μία τουλάχιστον μηνιαία πώληση άνω των 10.000€. 

2. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο διαβάζει πίνακα Α[90, 70] και εμφανίζει τα στοιχεία του ζιγκ-ζαγκ. Δηλαδή: την 1η γραμμή από 

αριστερά προς τα δεξιά, τη 2η γραμμή από δεξιά προς τα αριστερά, την 3η γραμμή από αριστερά προς τα δεξιά κ.ο.κ. 
3. Να υπολογισθεί και να εμφανισθεί το άθροισμα των στοιχείων της 1ης, της 2ης διαγωνίου και των στοιχείων της “περιφέρειας” 

(επάνω, κάτω, δεξιά και αριστερή πλευρά) ενός τετραγωνικού πίνακα ακεραίων Α[100, 100]. 
4. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο διαβάζει σε α) πραγματικό πίνακα Α[20] τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων ενός 

ατόμου για 20 αιματολογικούς δείκτες β) πίνακα χαρακτήρων Ο[20] τα ονόματα των 20 αιματολογικών δεικτών και γ) πραγματικό 
πίνακα ΟΡΙΑ[20,2] τα φυσιολογικά όρια (πάνω και κάτω) των 20 δεικτών. Όλα τα όρια είναι θετικές τιμές εκτός των περιπτώσεων της 

τιμής -1 που υποδηλώνει τη μη ύπαρξη ορίου (σε ένα μόνο εκ των δύο ορίων). Π.χ. κάτω όριο=5 και πάνω=10  [5, 10], κάτω=-1 και 

πάνω=4  (-, 4], κάτω=30 και πάνω=-1  [30, +). Το πρόγραμμα να εμφανίζει τους δείκτες που είναι εκτός φυσιολογικών ορίων 
και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιοι, το μήνυμα “όλα φυσιολογικά”. 

5. Σε μία παρτίδα τάβλι “έπεσαν” συνολικά 50 ζαριές. Να καταχωρηθούν οι ζαριές αυτές σε δισδιάστατο πίνακα ακεραίων Ζ[2,50] και 

έπειτα να υπολογισθεί και να εμφανισθεί το % ποσοστό εκείνων που ήταν διπλές (1-1 ή 2-2 ή … 6-6). 
 
10η Σειρά Ασκήσεων  (μονοδιάστατοι πίνακες, αναζήτηση - ταξινόμηση)         Ημερομηνία Παράδοσης:  

1. Ένα περιοδικό ηλεκτρονικών υπολογιστών αξιολόγησε 50 μοντέλα ΗΥ κάνοντας μία σειρά από τεστ στον καθένα. Για τον κάθε ΗΥ, 

ανάλογα με τις επιδόσεις του, υπολογίστηκε ο γενικός δείκτης. Στο τέλος της αξιολόγησης, δόθηκε ο τίτλος της «πιο έξυπνης αγοράς» 
στον ΗΥ που είχε το μεγαλύτερο λόγο γενικού δείκτη προς τιμή. Να αναπτύξετε πρόγραμμα που να διαβάζει τα 50 μοντέλα ΗΥ, τους 
γενικούς δείκτες και τις τιμές τους και να εμφανίζει το μοντέλο, το οποίο αποτελεί την «πιο έξυπνη αγορά» (δεν υπάρχει ισοβαθμία). 

2. Σε πίνακα Α[2000] βρίσκονται οι βαθμοί 2000 μαθητών της Γ’ Λυκείου, στο μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό 

Περιβάλλον (στην 100-θμια κλίμακα: 1-100). Να γίνει πρόγραμμα που να υπολογίζει και να εμφανίζει το βαθμό που παρατηρήθηκε τις 
περισσότερες φορές (χωρίς ισοτιμία). 

3. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει επαναληπτικά το φύλο (Α/Γ) και τον μισθό (θετικός με έλεγχο εγκυρότητας) των υπαλλήλων μιας 
εταιρείας, μέχρι να δοθεί ως φύλο η λέξη “τέλος”. Να εμφανίζει τελικά το % ποσοστό των γυναικών στους 10 πιο υψηλά 
αμειβόμενους υπαλλήλους. Θεωρείστε ότι οι 10 υψηλότεροι μισθοί είναι διαφορετικοί. 

4. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο διαβάζει στους Β[500] (ακέραιος) και Φ[500] (χαρακτήρες) τις επιδόσεις και τα φύλα (Α/Γ) 500 
υποψηφίων σε έναν διαγωνισμό. Να ελέγχει με κατάλληλο μήνυμα εάν οι 10 καλύτεροι υποψήφιοι είναι του ίδιου φύλου. Θεωρείστε 

ότι οι επιδόσεις είναι διαφορετικές. 
5. Τα ονόματα και οι τιμές 30 μοντέλων αυτοκινήτων δίνονται στους πίνακες Ο[30] και Τ[30] αντίστοιχα. Να δοθεί πρόγραμμα το οποίο 

εμφανίζει: α) την ακριβότερη τιμή, β) τα μοντέλα που έχουν την τιμή αυτή και γ) τα ονόματα των μοντέλων κατά αύξουσα σειρά τιμής. 
 
11η Σειρά Ασκήσεων  (πολυδιάστατοι πίνακες)                                                           Ημερομηνία Παράδοσης:  

1. Να γεμίσετε ένα δισδιάστατο πίνακα ακεραίων Α[50, 50] με τους αριθμούς 1,2,3,…2500 κατά γραμμές (από αριστερά προς τα δεξιά 

και από επάνω προς τα κάτω). 
2. Δίνεται πίνακας ακεραίων Α[100, 6] γεμάτος με τις 100 τελευταίες κληρώσεις του ΛΟΤΤΟ. Να υπολογισθεί και να εμφανισθεί η 

συχνότητα (πλήθος εμφάνισης) του περισσότερο και του λιγότερο εμφανιζόμενου αριθμού και ποιοί είναι οι αριθμοί αυτοί, χωρίς 

ισοτιμία. (Παρατήρηση : κάθε αριθμός ΛΟΤΤΟ ν: 1  ν  49). 
3. Δίνεται ο πίνακας χαρακτήρων Γ[100,70] που προσομοιώνει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και μία συγκεκριμένη φάση μεταξύ των 

ομάδων Α και Β. Οι θέσεις των 11 παικτών της ομάδας Α συμβολίζονται με την τιμή “A” και της ομάδας Β με την τιμή “Β”. Η θέση της 
μπάλας συμβολίζεται με την τιμή “Μ”. Τα υπόλοιπα κελιά έχουν το κενό (“”). Να γραφεί πρόγραμμα που υπολογίζει και εμφανίζει ποιά 
ομάδα “έχει την κατοχή της μπάλας”. Δηλ. ποιό κελί παίκτη (Α/Β) είναι πλησιέστερο προς το κελί “Μ” (χωρίς ισοτιμία). Υποδείξεις: α) 

εντοπίστε τη θέση της μπάλας, έστω στο κελί Γ[μx, μy]. β) για κάθε κελί παίκτη (Α/Β) έστω Γ[πx, πy] υπολογίστε την απόστασή του 

από την μπάλα: 
2 2( ) ( )x x y y      . γ) υπολογίστε τον παίκτη (Α/Β) με τη μικρότερη απόσταση από την μπάλα. 

4. Να γεμίσετε έναν πίνακα ακεραίων Α[9,9] με την προπαίδεια των μονοψήφιων αριθμών. 
5. Κατά τη διάρκεια ενός πρωταθλήματος μπάσκετ καταγράφεται ο αριθμός των πόντων που έχουν βάλει 10 παίκτες σε 30 διαφορετικά 

παιχνίδια σε πίνακα Π[10,30]. Τα ονόματα των 10 παικτών αποθηκεύονται στον πίνακα Ο[10]. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει τα 
στοιχεία των παραπάνω πινάκων και στη συνέχεια εμφανίζει το όνομα του παίκτη που έχει πετύχει το μεγαλύτερο συνολικό αριθμό 
πόντων σε όλα τα παιχνίδια. (Θεωρείστε ότι δεν υπάρχει ισοβαθμία στους συνολικούς πόντους των παικτών). 

12η Σειρά Ασκήσεων  (πίνακες)                                                                                   Ημερομηνία Παράδοσης:  

1. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο διαβάζει στον Μ[1000] (ακέραιος) τους μηνιαίους μισθούς 1000 υπαλλήλων. Να εμφανίζει τον «πιο 
συχνό» μισθό (αυτόν που εμφανίζεται τις περισσότερες φορές) και πόσοι υπάλληλοι τον έχουν. Θεωρείστε ότι είναι μοναδικός. 

2. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο με δεδομένο ακέραιο πίνακα Α[100] θα δημιουργεί νέο πίνακα όπου θα έχουν διαχωριστεί τα μη 

μηδενικά με τα μηδενικά στοιχεία. Παρατήρηση: πρώτα να τοποθετηθούν τα μηδενικά και να μην αλλοιωθεί η διάταξη των αριθμών. 
3. Στις μαθητικές εκλογές του σχολείου σας, αναλάβατε να φτιάξετε ένα πρόγραμμα για την ευκολότερη εξαγωγή των αποτελεσμάτων. 

Το σχολείο σας έχει συνολικά 500 παιδιά, εκ των οποίων έθεσαν υποψηφιότητα τα 32. Δεδομένου ότι ο κάθε υποψήφιος έχει έναν 
κωδικό αριθμό από το 1 έως το 32, το πρόγραμμά σας θα πρέπει να λειτουργεί ως εξής: α) να διαβάζει για καθέναν από τους 
ψηφοφόρους τον κωδικό αριθμό του υποψηφίου που ψήφισε. β) να υπολογίζει και να εμφανίζει τον κωδικό αριθμό του υποψηφίου 
που πήρε τις περισσότερες ψήφους. (δεν υπάρχει ισοβαθμία και κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει έναν μόνο υποψήφιο). 

4. Δίνεται ο πίνακας χαρακτήρων Σ[100] με 100 σύμβολα (γράμματα, ψηφία κλπ.) και ο παράλληλος πίνακας χαρακτήρων Κ[100] με την 
αντίστοιχη κρυπτογραφημένη τιμή τους. Δίνεται στον Μ[1000] ένα μήνυμα 1000 χαρακτήρων. Να γραφεί πρόγραμμα που γεμίζει τον 
ΚΜ[1000] με το αρχικό μήνυμα, κρυπτογραφημένο. Θεωρείστε ότι τα σύμβολα του αρχικού μηνύματος περιέχονται όλα στον Σ[100]. 

5. Σε ένα παιχνίδι Bowling συμμετέχουν 16 παίκτες και ο κάθε ένας έχει 10 προσπάθειες. Ο νικητής είναι αυτός που έχει συγκεντρώσει 

το μεγαλύτερο σύνολο πόντων και στις 10 προσπάθειες. Να αναπτύξετε πρόγραμμα που: α) θα διαβάζει τα ονόματα των παικτών β) 
θα διαβάζει τους πόντους των 10 προσπαθειών για όλους τους παίκτες γ) θα εμφανίζει το όνομα και τους συνολικούς πόντους για 
τους 3 καλύτερους παίκτες (χωρίς ισοτιμία). 



Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον                            Καθηγητής: Καραμαούνας Πολύκαρπος 

 

 5 

13η Σειρά Ασκήσεων  (στοίβα + ουρά) ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ                                                  Ημερομηνία Παράδοσης:  

1. Δίνεται η παρακάτω ακολουθία αριθμών: 25, 8, 12, 14, 71, 41, 1. Τοποθετούμε τους αριθμούς σε στοίβα και σε ουρά. α. 
Ποια λειτουργία θα χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση των αριθμών στη στοίβα και ποια για την τοποθέτησή τους στην 
ουρά; β. Να σχεδιάσετε τις δύο δομές (στοίβα και ουρά) μετά την τοποθέτηση των αριθμών. γ. Ποια λειτουργία θα 
χρησιμοποιηθεί για την έξοδο αριθμών από τη στοίβα και ποια για την έξοδό τους από την ουρά; δ. Πόσες φορές θα 
πρέπει να γίνει η παραπάνω λειτουργία στη στοίβα και πόσες στην ουρά για να εξέλθει ο αριθμός 71; (Πανελλαδικές 
2006). 

2. Κατά την είσοδό τους σε μια τράπεζα οι πελάτες παίρνουν διαδοχικούς αριθμούς προτεραιότητας 1, 2, 3… που 
καθορίζουν τη σειρά τους στην ουρά του μοναδικού ταμείου. Κάθε 2 λεπτά της ώρας προσέρχεται ένας νέος πελάτης και 
προστίθεται στην ουρά. Ο ταμίας εξυπηρετεί κάθε φορά τον πρώτο πελάτη στην ουρά και η εξυπηρέτησή του διαρκεί 3 
λεπτά ακριβώς. Μετά την εξυπηρέτησή του ο πελάτης αποχωρεί από την ουρά. Κατά την αρχή της διαδικασίας (χρόνος 
0) στην ουρά υπάρχει μόνο ο πελάτης με αριθμό προτεραιότητας 1. Να γράψετε διαδοχικά, σε ξεχωριστές γραμμές, με 
τη σωστή σειρά, τους αριθμούς προτεραιότητας των πελατών που βρίσκονται στην ουρά του ταμείου αμέσως μετά το 1ο 
, 2ο , 3ο , 4ο , 5ο και 6ο λεπτό. (Πανελλαδικές 2016). 

3. Σε έναν σταθμό διοδίων λειτουργεί μία πύλη και εξυπηρετεί σε ουρά 1 όχημα ανά ½ λεπτό. Να γραφεί πρόγραμμα το 
οποίο για κάθε λεπτό ενός 24ώρου: α) εξάγει 2 οχήματα (αν υπάρχουν) β) διαβάζει τον αριθμό των νέων οχημάτων που 
προσέρχονται (>=0) και για κάθε όχημα εισάγει τον αριθμό κυκλοφορίας του γ) εμφανίζει πόσα και ποια οχήματα είναι 
στην ουρά. Τελικά να εμφανίζει πόσα οχήματα εξυπηρετήθηκαν συνολικά. Το πρόγραμμα να χρησιμοποιεί την 
αλφαριθμητική ουρά Ο[1000] και τις διαδικασίες Εισαγωγή(O, front, rear, x) και Εξαγωγή(O, front, rear, x) τις οποίες και 
να υλοποιήσετε. (Ο η ουρά, front και rear οι ακέραιοι δείκτες της, x αριθμός κυκλοφορίας που εισάγεται/εξάγεται και s η 
λογική παράμετρος που επιστρέφεται με την τιμή Αληθής/Ψευδής ανάλογα με το αν η Εισαγωγή ή η Εξαγωγή 
αντίστοιχα, έγιναν με επιτυχία). 

4. Να γραφεί πρόγραμμα που προσομοιώνει τη λειτουργία μίας ουράς σε τράπεζα με ένα ταμείο ως εξής: η ουρά να 
ξεκινάει περιέχοντας τον αριθμό προτεραιότητας 1 ο οποίος και εξυπηρετείται. Στην ουρά εισάγεται ένας νέος πελάτης 
ανά 2’ με αριθμό προτεραιότητας που διαρκώς αυξάνεται κατά 1 και η εξυπηρέτησή του διαρκεί 3’. Για κάθε λεπτό της 
6ωρης λειτουργίας της τράπεζας, το πρόγραμμα να κάνει τα εξής: α) εμφανίζει τα λεπτά που πέρασαν από την έναρξη 
της λειτουργίας β) εμφανίζει ποιος αριθμός προτεραιότητας εισάγεται και ποιος εξάγεται (αν υπάρχει) γ) εμφανίζει ποιος 
αριθμός εξυπηρετείται  δ) εμφανίζει πόσοι πελάτες είναι στην ουρά. Το πρόγραμμα να χρησιμοποιεί την ακέραια ουρά 
Ο[1000] και τις διαδικασίες Εισαγωγή(O, front, rear, x) και Εξαγωγή(O, front, rear, x) τις οποίες και να υλοποιήσετε. (Ο η 
ουρά, front και rear οι ακέραιοι δείκτες της και x η ακέραια τιμή που εισάγεται/εξάγεται). 

5. Στην κουζίνα ενός εστιατορίου δημιουργείται μία στοίβα από άπλυτα πιάτα ως εξής: οποιαδήποτε στιγμή ωθείται στη 
στοίβα ένας αριθμός άπλυτων πιάτων και ανά ½ λεπτό απωθείται ένα πιάτο από κάθε απασχολούμενο πλύστη για να 
πλυθεί (αν υπάρχει). Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιεί την ακέραια στοίβα Σ[1000] και για κάθε λεπτό της 
8ωρης λειτουργίας του εστιατορίου: α) απωθεί 2 πιάτα για κάθε απασχολούμενο πλύστη β) ρωτάει τον χρήστη πόσα 
πιάτα ωθούνται στη στοίβα (>=0) και ωθεί αντίστοιχα τόσες τιμές 1(ένα) όσα και τα ωθούμενα πιάτα γ) προσαρμόζει τον 
αριθμό των απασχολούμενων πλυστών έτσι ώστε να υπάρχει πάντα ένας ανά 100 πιάτα (δηλ. πιάτα 0-100  1 
πλύστης, πιάτα 101-200  2 πλύστες κοκ) δ) εμφανίζει πόσα πιάτα είναι στοιβαγμένα. Τελικά να εμφανίζει τον συνολικό 
αριθμό των πιάτων που πλύθηκαν και πόσα έμειναν άπλυτα. Η διαδικασία να ξεκινάει με τη στοίβα άδεια και έναν 
απασχολούμενο πλύστη. Να γράψετε τις διαδικασίες Ώθηση(Σ, top, x, s) και Απώθηση(Σ, top, x, s) όπου Σ η ακέραια 
στοίβα 1000 θέσεων, top ο ακέραιος δείκτης κορυφή, x η ακέραια τιμή που (απωθείται και s η λογική παράμετρος που 
επιστρέφεται με την τιμή Αληθής/Ψευδής ανάλογα με το αν η Ώθηση ή η Απώθηση αντίστοιχα, έγιναν με επιτυχία. 

 
14η Σειρά Ασκήσεων  (πίνακες)                                                                                   Ημερομηνία Παράδοσης:  

1. Μια εταιρεία 200 εργαζομένων θέλει να υπολογίσει κάποια στατιστικά στοιχεία σχετικά με το μισθό, το φύλο και την ηλικία των 

εργαζομένων της.  Να αναπτύξετε πρόγραμμα που α) διαβάζει τα παραπάνω στοιχεία (μισθός, φύλο, ηλικία) και θα ελέγχει την 
αξιόπιστη καταχώρησή τους (φύλο = ‘Α’ ή ‘Γ’ και μισθός και ηλικία θετικοί αριθμοί) β) εμφανίζει τη μέση ηλικία των εργαζομένων που 
παίρνουν πάνω από 1000 € το μήνα γ) εμφανίζει το ποσοστό των εργαζομένων που είναι μικρότεροι των 35 ετών και έχουν μισθό 
μεγαλύτερο από το μέσο μισθό που πληρώνει η εταιρεία δ) εμφανίζει το ποσοστό των αντρών και των γυναικών στους 30 πιο 

καλοπληρωμένους εργαζόμενους. 
2. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει τα ονόματα και τις ηλικίες 50 ανθρώπων και να τα καταχωρεί στους 

πίνακες Ο[50] και ΗΛ[50] αντίστοιχα. Στη συνέχεια : α) να υπολογίζει το μέσο όρο ηλικίας τους, β) να εμφανίζει το όνομα 
του μικρότερου σε ηλικία ανθρώπου και γ) να εμφανίζει το όνομα του ανθρώπου που ηλικία του βρίσκεται πιο κοντά στο 
μέσο όρο. (Σημείωση : στα υποερωτήματα β) και γ) να προβλεφθεί και η περίπτωση ισοτιμίας) 

3. Σε ένα σχολείο, η Τεχνολογική κατεύθυνση της Γ’ Λυκείου έχει 30 μαθητές. Θεωρήστε τον πίνακα Ο[30] ο οποίος 
περιέχει τα ονόματά τους και τον πίνακα Β[30, 14] ο οποίος περιέχει τους βαθμούς τους στα 14 μαθήματά τους για το 
πρώτο 4μηνο. Ο πίνακας Β είναι διατεταγμένος ώστε στις 10 πρώτες στήλες να βρίσκονται οι βαθμοί για τα μαθήματα 
γενικής παιδείας, ενώ στις 4 τελευταίες στήλες να βρίσκονται οι βαθμοί για τα μαθήματα κατεύθυνσης. Να γραφεί 
πρόγραμμα το οποίο αφού διαβάσει τα στοιχεία των δύο πινάκων, να εμφανίζει για κάθε μαθητή το όνομά του, το μέσο 
όρο του στα μαθήματα γενικής παιδείας και το μέσο όρο του στα μαθήματα κατεύθυνσης. 

4. Δίνεται ο Α[100]. Να γραφεί πρόγραμμα που ελέγχει εάν όλες οι τιμές που περιέχει είναι ίσες μεταξύ τους. 
5. Δίνεται ο ακέραιος πίνακας Α[100, 100] γεμάτος με τις τιμές 1-10.000 σε τυχαίες θέσεις, εκτός από μία τιμή σε ένα κελί 

που περιέχει την τιμή 0. Να εντοπισθεί το κελί αυτό και να καταχωρηθεί σε αυτό η τιμή που λείπει. 
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15η Σειρά Ασκήσεων  (διαδικασίες - συναρτήσεις)                                                       Ημερομηνία Παράδοσης:  

 

Να σχηματίσετε τους πίνακες τιμών των παρακάτω προγραμμάτων. Τί θα εμφανίσουν; 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΤ1 
   ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
     ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ 
ΑΡΧΗ 
     Α  3 
     Β  13 
     Γ  2 
     ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ 
     ΚΑΛΕΣΕ Διαδ (Β, Γ) 
     ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ 
     ΚΑΛΕΣΕ Διαδ (Γ, Α) 
     ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
! ==================== 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Διαδ (α1, α2) 
   ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
      ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α1, α2 
ΑΡΧΗ 
            α1  α1 DIV 2 
            α2  α2 ^ 3 
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΤ2 
   ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
      ΑΚΕΡΑΙΕΣ: x, y 
ΑΡΧΗ 
      x  5 
      y  13 
      ΚΑΛΕΣΕ Διαδ (x, y) 
      ΓΡΑΨΕ x, y 
      ΚΑΛΕΣΕ Διαδ (y, x) 
      ΓΡΑΨΕ x, y 
      ΚΑΛΕΣΕ Διαδ (x, y) 
      ΓΡΑΨΕ x, y 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
! ==================== 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Διαδ (α1, α2) 
    ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
       ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α1, α2 
ΑΡΧΗ 
    ΑΝ (α1 MOD 2 = 0) 
ΤΟΤΕ 
         α1  α1 - 3 
         α2  α2 ^ 2 
     ΑΛΛΙΩΣ 
         α1  α1 ^ 2 
         α2  α2 + 5 
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΤ3 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ 
ΑΡΧΗ 
  Α  27 
  Β  2 
  Γ  13 
  ΚΑΛΕΣΕ Διαδ (Α, Β, Γ) 
  ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ 
  ΚΑΛΕΣΕ Διαδ (Γ, Α, Β) 
  ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ 
  ΚΑΛΕΣΕ Διαδ (Β, Γ, Α) 
  ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
! ===================== 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Διαδ (α1, α2, 
α3) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α1, α2, α3 
ΑΡΧΗ 
  α3  α1 + α2 - α3 
  α2  α2 - α1 
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΤ4 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ 
ΑΡΧΗ 
  Α  2 
  Β  19 
  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
    ΚΑΛΕΣΕ Διαδ (Β, Α) 
    ΓΡΑΨΕ Α, Β 
  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (Α > Β) 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
! ===================== 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Διαδ (α1, α2) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α1, α2 
ΑΡΧΗ 
  α1  α1 - 2 
  α2  α2 + 5 
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΤ5 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α, β, αποτ 
ΑΡΧΗ 
  α  2 
  β  13 
  αποτ  Υπ(α, β) 
  Γράψε αποτ 
  α  5 * α + αποτ 
  β  Α_Τ(αποτ – 20) 
  αποτ  Υπ(β, α) – 3 
  Γράψε α, β, αποτ 
  αποτ  Υπ(α, β) 
  Γράψε αποτ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
! ===================== 
Συνάρτηση Υπ(x, y): Ακέραιος 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: x, y, π 
ΑΡΧΗ 
  π  (x + y) div x 
  Υπ  2 – π 
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

 
16η Σειρά Ασκήσεων  (διαδικασίες - συναρτήσεις)                                                       Ημερομηνία Παράδοσης:  

1. Δίνεται ο ακέραιος Α[100, 100] και ο Ρ[2, 10] με τις συντεταγμένες 10 τυχαίων και διαφορετικών κελιών του πίνακα Α. Στην 
1η γραμμή του βρίσκονται οι συντεταγμένες γραμμών και στη 2η γραμμή του οι συντεταγμένες στήλης. Για παράδειγμα αν το 
8ο κελί αντιστοιχεί στο Α[70, 91], τότε το Ρ[1, 8] = 70 και Ρ[2, 8] = 91. Να γραφεί πρόγραμμα που ελέγχει εάν το σύνολο των 
10 κελιών του πίνακα Ρ είναι «συνεκτικό». Δηλαδή και τα 10 κελιά είναι γειτονικά οριζόντια ή  κάθετα ή διαγώνια. 
Οδηγίες: α) φτιάξτε τη Λογική συνάρτηση Γειτονικά με παραμέτρους τις ακέραιες γ1, σ1, γ2, και σ2 που αντιστοιχούν στις 
συντεταγμένες 2 κελιών ενός δισδιάστατου πίνακα. Να ελέγχει εάν τα κελιά (γ1, σ1) και (γ2, σ2) είναι γειτονικά οριζόντια ή  
κάθετα ή διαγώνια (|γ1-γ2| ≤ 1 και |σ1-σ2| ≤ 1) β) στο κύριο πρόγραμμα ελέγξτε εάν κάθε κελί του συνόλου Ρ είναι γειτονικό 
με κάποιο από τα υπόλοιπα 9. Αυτό ισοδυναμεί ότι το σύνολο Ρ είναι «συνεκτικό». 
2. α) Να γραφεί συνάρτηση η οποία δέχεται σαν παραμέτρους έναν πραγματικό πίνακα Α[20, 360], 2 έγκυρους αριθμούς 
γραμμών γ1, γ2 και 2 έγκυρους αριθμούς στηλών σ1, σ2. Να υπολογίζει το μέσο όρο της περιοχής των κελιών που 
ορίζουν οι παραπάνω γραμμές και στήλες. β) Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει σε κατάλληλο πίνακα τις εισπράξεις 20 
πωλητών για τις 360 ημέρες ενός έτους (να θεωρηθεί ότι κάθε μήνας έχει 30 ημέρες) και με χρήση της παραπάνω 
συνάρτησης υπολογίζει και εμφανίζει: i. το μέσο όρο των πωλήσεων των 10 πρώτων πωλητών για το μήνα Απρίλιο, ii. το 
μέσο όρο των πωλήσεων του 12ου πωλητή για την καλοκαιρινή περίοδο, iii. το μέσο όρο των πωλήσεων των 5 τελευταίων 
πωλητών για το πρώτο 10ήμερο του Αυγούστου.  
3. Ο τελικός βαθμός πρόσβασης (ΤΒΠ) ενός μαθητή υπολογίζεται ως εξής: αν ο βαθμός πρόσβασης της Β’ Λυκείου (ΒΠΒ) 
είναι μεγαλύτερος από εκείνον της Γ’ Λυκείου (ΒΠΓ), τότε ο ΤΒΠ ισούται με το 30% του ΒΠΒ και το 70% του ΒΠΓ. 
Διαφορετικά, ο ΤΒΠ ισούται με το ΒΠΓ. α) να φτιάξετε συνάρτηση που δέχεται ως είσοδο το ΒΠΒ και το ΒΠΓ ενός μαθητή και 
επιστρέφει τον ΤΒΠ του μαθητή. β) να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο, για καθέναν από 20 μαθητές διαβάζει το ΒΠΒ και το 
ΒΠΓ και υπολογίζει και εμφανίζει τον υψηλότερο και το χαμηλότερο ΤΒΠ. 
4. Ένας κασκαντέρ χρησιμοποιεί για τις επιδείξεις του 3 τύπους οχημάτων: Αυτοκίνητο(Α), Τρακτέρ(Τ) και Φορτηγό(Φ) με 
αντίστοιχα μήκη 4m, 6m και 10m. Για να περάσει πάνω από παρατεταγμένα οχήματα, πρέπει το όχημά του να αναπτύξει 
ταχύτητα τουλάχιστον 3πλάσια από το συνολικό μήκος των οχημάτων. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο: α) διαβάζει το 
πλήθος των παρατεταγμένων οχημάτων, β) για κάθε όχημα διαβάζει με εγκυρότητα τον τύπο του και υπολογίζει με 
υποπρόγραμμα το μήκος του, γ) υπολογίζει και εμφανίζει την απαραίτητη ταχύτητα που πρέπει να αναπτύξει ο κασκαντέρ 
και δ) εάν αυτή ξεπερνάει τα 400 km/h να εμφανίζει το μήνυμα «Άλμα αδύνατο». 
5. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο προετοιμάζει μία νέα πίστα για το παιχνίδι «Ναρκαλιευτής» ως εξής: α) να αρχικοποιεί 
έναν ακέραιο Α[10, 10] με μηδενικά. β) να τοποθετεί στον Α 20 «νάρκες» (τιμή -1) σε τυχαίες θέσεις.  Θεωρείστε τη 
συνάρτηση ΤΥΧ(α, β) η οποία επιστρέφει μία τυχαία τιμή στο διάστημα [α, β]. Για κάθε μία από τις 20 νάρκες να καλεί 
επαναληπτικά τη συνάρτηση ΤΥΧ μία φορά για να λάβει μία τυχαία συντεταγμένη γραμμής (1-10) και μία φορά για να λάβει 
μία τυχαία συντεταγμένη στήλης (1-10) μέχρι να καθορισθεί ένα κελί του πίνακα Α στο οποίο δεν έχει ξανατοποθετηθεί 
νάρκη. γ) στα υπόλοιπα κελιά του πίνακα Α που δεν περιέχουν νάρκη, να τοποθετεί μία τιμή (0-8) που ισοδυναμεί με τον 
αριθμό των γειτονικών (οριζόντια ή  κάθετα ή διαγώνια) κελιών που περιέχουν νάρκη. Για το σκοπό αυτό φτιάξτε την ακέραια 
συνάρτηση «Νάρκες» με παραμέτρους τις ακέραιες i , j και έναν ακέραιο Α[10, 10]. Για το κελί Α[i, j] με τιμή ≠ 1 να επιστρέφει 
τον αριθμό των γειτονικών κελιών με νάρκες (τιμή -1). 
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17η Σειρά Ασκήσεων  (ανακεφαλαιωτικές)                                                                   Ημερομηνία Παράδοσης:  

1. Η AGB έχει κάνει 12 μηνιαίες μετρήσεις ακροαματικότητας για 8 τηλεοπτικούς σταθμούς για το χρόνο που πέρασε. Σε 
πίνακα ακεραίων Α[8, 12] βρίσκονται οι σειρές ακροαματικότητας (1 - 8) των καναλιών και για τις 12 μετρήσεις (την τιμή 1 
την έχει το κανάλι με την υψηλότερη ακροαματικότητα). Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο : α) υπολογίζει τη μέση σειρά 
ακροαματικότητας για το κάθε κανάλι. β) εμφανίζει τον αριθμό του καναλιού (1 – 8) με την υψηλότερη ακροαματικότητα 
για όλο το χρόνο (αγνοείστε την περίπτωση ισοβαθμίας). γ) εμφανίζει για κάθε κανάλι τον αριθμό των μηνών που ήταν 1ο 
σε ακροαματικότητα. 

2. Σε μία αθλητική διοργάνωση συμμετέχουν 16 αθλητές του μήκους. Στην προκριματική φάση ο καθένας έχει δικαίωμα να 
κάνει 6 άλματα. Στην τελική φάση περνάνε όσοι κάνουν άλμα μεγαλύτερο των 8 m. Να αναπτύξετε πρόγραμμα που: α) 
διαβάζει τα ονόματα και όλα τα άλματα του κάθε αθλητή β) υπολογίζει και εμφανίζει το μέγιστο άλμα του κάθε αθλητή γ) 
εμφανίζει πόσοι και ποιοί αθλητές πέρασαν στην τελική φάση. 

3. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο : α) διαβάζει τα ονόματα 12 χωρών και των πρωτευουσών τους στους πίνακες Χ[12] 
και Π[12] αντίστοιχα. β) διαβάζει το όνομα μιας χώρας. γ) εμφανίζει την πρωτεύουσα αυτής της χώρας εάν αυτή ανήκει 
στον πίνακα Χ, διαφορετικά το μήνυμα “Άγνωστη χώρα”. 

4. Ένα κτίριο έχει 30 ορόφους με 10 γραφεία σε κάθε όροφο. Σε πίνακα Υ[30, 10] βρίσκονται οι αριθμοί των υπαλλήλων 
που εργάζονται σε κάθε γραφείο (Υ[i, j] = αριθμός των υπαλλήλων που εργάζονται στον όροφο i και στο γραφείο j). Να 
γραφεί πρόγραμμα το οποίο : α) εμφανίζει τον αριθμό και τον όροφο του γραφείου με τους περισσότερους υπαλλήλους 
(αγνοείστε την περίπτωση ισοβαθμίας). β) εμφανίζει το μήνυμα “Μεγάλη Εταιρεία”, εάν το σύνολο των υπαλλήλων 
ξεπερνάει τους 2000. 

5. Ένα Λύκειο έχει 150 μαθητές σε κάθε τάξη και οι βαθμοί τους βρίσκονται στους πίνακες Α, Β και Γ αντίστοιχα. Να γραφεί 
πρόγραμμα το οποίο εμφανίζει: α) τον καλύτερο βαθμό σε κάθε τάξη, β) την τάξη με τον καλύτερο μέσο όρο 
βαθμολογίας (χωρίς ισοτιμία) και γ) το μέσο όρο βαθμολογίας όλου του Λυκείου. 

 
18η Σειρά Ασκήσεων  (ανακεφαλαιωτικές)                                                                   Ημερομηνία Παράδοσης:  

1. Οι τίτλοι και οι εισπράξεις 30 κινηματογραφικών ταινιών δίνονται στους πίνακες Τ[30] και Ε[30] αντίστοιχα. Να γραφεί 
πρόγραμμα το οποίο  εμφανίζει τις ταινίες με τις 10 μεγαλύτερες εισπράξεις κατά αύξουσα σειρά.  

2. Οι γραπτοί βαθμοί 100 μαθητών σε 9 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, δίνονται σε πίνακα Α[100, 9]. Να γραφεί 
πρόγραμμα το οποίο δέχεται σαν είσοδο ένα βαθμό και ελέγχει εάν ο βαθμός αυτός έχει γραφτεί από όλους τους 
μαθητές τουλάχιστον μία φορά (εάν δηλ. ο Β υπάρχει σε κάθε γραμμή του πίνακα Α) και να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. 

3. Τις ώρες αιχμής, η χρέωση για σύνδεση στο Internet είναι 1 μονάδα ανά 240 δευτερόλεπτα. Να αναπτύξετε πρόγραμμα 
που να διαβάζει τη διάρκεια που είναι κάποιος συνδεδεμένος στο Internet (σε δευτερόλεπτα) και να εμφανίζει τις μονάδες 
και το συνολικό ποσό χρέωσης (1 μονάδα = 0.03€). Σημείωση: Αν η διάρκεια είναι για παράδειγμα 271 δευτερόλεπτα, 
τότε ο χρήστης χρεώνεται με 2 μονάδες. 

4. Τί θα εμφανίσει το παρακάτω τμήμα προγράμματος; 
Για i από 1 μέχρι 10 

 Α[i]  i^2 
      Τέλος_επανάληψης 

      sum  0 
      Για i από 1 μέχρι 10 
 Αν (i mod 3 = 0) τότε 

  sum  sum – A[i] 
 Αλλιώς 

  sum  sum + A[i] 
 Tέλος_Αν 
      Τέλος_επανάληψης 
      Γράψε sum 
5. Έστω 100 παραγωγοί. Για κάθε παραγωγό δίνονται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο παραγωγού, Ποσότητα 

παραγωγής του 2002 σε κιλά, Ποσότητα παραγωγής του 2003 σε κιλά. Η ποσότητα παραγωγής του 2002 αγοράσθηκε 
από τον συνεταιρισμό προς 2 € το κιλό, ενώ εκείνη του 2003 προς 3 € το κιλό. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο: α) 
διαβάζει τα στοιχεία των παραγωγών β) υπολογίζει το συνολικό ποσό που εισέπραξαν οι παραγωγοί από την πώληση γ) 
αν το συνολικό ποσό είναι λιγότερο από 3000 θα υπολογίζεται επιδότηση 7% επί του συνολικού ποσού. Αν το συνολικό 
ποσό είναι από 3.000 μέχρι  7.000 η επιδότηση είναι 3% επί του συνολικού ποσού. Αν το συνολικό ποσό είναι από 7.000 
και πάνω η επιδότηση είναι 0. δ) εμφανίζει το ονοματεπώνυμο του παραγωγού, το συνολικό ποσό που εισέπραξε και την 
επιδότηση. ε) εμφανίζει το πλήθος των παραγωγών που δεν πήραν επιδότηση καθώς και το συνολικό ποσό επιδότησης 
που πήραν όλοι οι παραγωγοί. 
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19η Σειρά Ασκήσεων  (ανακεφαλαιωτικές)                                                                   Ημερομηνία Παράδοσης:  

1. Μία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας έχει ένα εκατομμύριο συνδρομητές και καταχωρεί σε ένα μονοδιάστατο πίνακα Ο[1000000] τα 

ονόματα των συνδρομητών και σε ένα δεύτερο δισδιάστατο πίνακα Χ[1000000, 12] το χρόνο σε ώρες που αυτοί μίλησαν κάθε μήνα 
κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Η εταιρεία αποφάσισε να προσφέρει στους συνδρομητές της τη δυνατότητα να αλλάξουν 
συσκευή τηλεφώνου ενισχύοντάς τους με ένα ποσό με βάση το χρόνο που μίλησαν τον προηγούμενο χρόνο. Να γραφεί πρόγραμμα 
το οποίο : 

a. Θα αποθηκεύει στους πίνακες τα ονόματα και τους χρόνους που μίλησαν οι συνδρομητές κάθε μήνα κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου έτους. 

b. Θα εμφανίζει το συνολικό χρόνο που χρησιμοποίησαν οι συνδρομητές το δίκτυο της εταιρείας το μήνα Μάρτιο. 
c. Θα αποθηκεύει σε ένα μονοδιάστατο πίνακα Π το ποσό που θα προσφερθεί στον πελάτη με βάση το συνολικό χρόνο που μίλησε 

το προηγούμενο έτος όπως αυτό καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (σε ώρες) ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

0 – 50 80 € 

50,1 – 120 130 € 

Πάνω από 120 200 € 

d. Θα δέχεται στην είσοδο το όνομα ενός συνδρομητή και αν το βρει να εμφανίζει στην οθόνη το ποσό της ενίσχυσης που του 
αντιστοιχεί. Διαφορετικά, να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. 

e. Θα εμφανίζει το σύνολο των χρημάτων που θα προσφέρει η εταιρεία στους συνδρομητές της. 
2. Ένα φροντιστήριο έχει 50 μαθητές Γ’ Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Καθένας από τους μαθητές έχει γράψει 4 επίσημα 

διαγωνίσματα στο μάθημα Ανάπτυξης Εφαρμογών. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο : α) Καταχωρεί σε κατάλληλους πίνακες τα 
ονόματα και τους βαθμούς των μαθητών. β) Καταχωρεί σε πίνακα το μέσο όρο των βαθμών των διαγωνισμάτων για κάθε μαθητή. γ) 
Εμφανίζει τα ονόματα των μαθητών με τους 5 καλύτερους μέσους όρους (χωρίς ισοτιμία). 

3. Μία τράπεζα διαθέτει στις καρτέλλες της τα ονόματα 237 πελατών με το αντίστοιχο υπόλοιπο που οφείλουν στην πιστωτική τους 

κάρτα και θέλει να στείλει ενημερωτικές επιστολές στους πελάτες που έχουν ξεπεράσει το όριο των 1500 €. Να γραφεί πρόγραμμα το 
οποίο : α) Καταχωρεί σε κατάλληλους πίνακες τα ονόματα και τα αντίστοιχα υπόλοιπα των πελατών. β) Ταξινομεί κατά φθίνουσα 
σειρά τους πελάτες ανάλογα το με υπόλοιπό τους. γ) Εμφανίζει τα ονοματεπώνυμα και το πλήθος των πελατών με υπόλοιπο 
μεγαλύτερο από 1500 €. δ) Εμφανίζει τα ονοματεπώνυμα των πελατών με το μεγαλύτερο και το μικρότερο υπόλοιπο (να αγνοείσετε 
την περίπτωση ισοβαθμίας). 

4. Σε κάποια χώρα της Ευρώπης οι μαθητές της τελευταίας τάξης του λυκείου εξετάζονται σε 4 μαθήματα για να εισαχθούν στο 
Πανεπιστήμιο, Τα Μαθηματικά, την Έκθεση, τη Φυσική και την Πληροφορική. Τα δύο πρώτα μαθήματα θεωρούνται βασικά και έχουν 

συντελεστή βαρύτητας 1.15. Τα υπόλοιπα δύο έχουν συντελεστή βαρύτητας 0.85. Για να περάσει κάποιος στο πανεπιστήμιο θα 
πρέπει να έχει μέσο όρο πάνω από 14. α) να υλοποιήσετε υποπρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει το βαθμό κάποιου μαθητή με έλεγχο 
εγκυρότητας (1-20) και θα τον επιστρέφει, β) να υλοποιήσετε υποπρόγραμμα το οποίο θα δέχεται ως παραμέτρους το βαθμό των 
Μαθηματικών, της Έκθεσης, της Φυσικής και της Πληροφορικής και θα επιστρέφει τη μέση βαθμολογία του μαθητή, γ) να υλοποιήσετε 
κύριο πρόγραμμα που θα δέχεται τους βαθμούς και τα ονόματα 100 μαθητών και με τη βοήθεια των παραπάνω υποπρογραμμάτων 
θα εμφανίζει μήνυμα για το αν κάποιος μαθητής πέρασε ή όχι στο πανεπιστήμιο της μορφής: «Ο ... πέρασε» ή «Ο ... δεν πέρασε». 

5. Ένας εργαζόμενος προσλαμβάνεται σε μια εταιρεία με αρχικό μηνιαίο μισθό 1000 €. Κάθε χρόνο ο εργαζόμενος παίρνει μηνιαία 

αύξηση 100 €. Από τα χρήματα που συγκεντρώνει το χρόνο αποταμιεύει το 20% με σκοπό να αγοράσει ένα διαμέρισμα το οποίο 

κοστίζει 70000€.  Να αναπτύξετε πρόγραμμα που α) υπολογίζει και εμφανίζει σε πόσα χρόνια ο εργαζόμενος θα αποκτήσει το δικό 

του σπίτι και β) αν η επίπλωση του σπιτιού κοστίζει 4500 €, εξετάζει αν υπάρχει περίσσευμα χρημάτων για να μπορέσει να αγοράσει 
έπιπλα και εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. 

 
20η Σειρά Ασκήσεων  (ανακεφαλαιωτικές)                                                                   Ημερομηνία Παράδοσης:  

1. Σε έναν αγώνα Formula1 συμμετείχαν 22 αυτοκίνητα και τερμάτισαν όλα, κάνοντας συνολικά 50 γύρους. α) Να εισαχθούν σε 

κατάλληλους πίνακες οι χρόνοι των 22 αυτοκινήτων για τους 50 γύρους καθώς και τα ονόματα των 22 οδηγών. β) Να υπολογισθεί και 
να εμφανισθεί ο καλύτερος χρόνος γύρου του αγώνα καθώς και ο οδηγός που τον έκανε. (χωρίς ισοτιμία) γ) Ποιός ήταν ο καλύτερος 
μέσος χρόνος ανά οδηγό και ποιός οδηγός τον πέτυχε; (χωρίς ισοτιμία) δ) Ποιός ήταν ο καλύτερος χρόνος γύρου για κάθε οδηγό; 

2. α. Να γραφεί ένα υποπρόγραμμα με όνομα «ΕμφανίσειςΤιμής» και παραμέτρους ένα μονοδιάστατο πραγματικό πίνακα Π[300] και 

έναν πραγματικό x. Το υποπρόγραμμα να υπολογίζει και να επιστρέφει το πλήθος εμφάνισης της τιμής x στον πίνακα Π. 
β. Να γραφεί το πρόγραμμα «Στατιστικά» το οποίο να δέχεται σαν είσοδο τους προφορικούς βαθμούς 300 μαθητών ενός σχολείου. Το 

πρόγραμμα να εμφανίζει με χρήση του παραπάνω υποπρογράμματος, την % εμφάνιση των βαθμών 1, 2, ...20. 
3. Ένας φίλος σας που διαθέτει CD Recorder, σας ζήτησε να του φτιάξετε ένα πρόγραμμα που να υπολογίζει τη συνολική διάρκεια των 

μουσικών CD που φτιάχνει. Το πρόγραμμα θα πρέπει να διαβάζει τις διάρκειες των τραγουδιών (λεπτά, δευτερόλεπτα) και να 
υπολογίζει τη συνολική τους διάρκεια, καθώς και τον αριθμό τους. Η εισαγωγή των τραγουδιών να σταματάει, όταν δοθεί ως διάρκεια 0 
λεπτά και 0 δευτερόλεπτα. Στο τέλος, θα πρέπει να εμφανίζει μήνυμα αν χωράνε τα συγκεκριμένα τραγούδια σε CD των 74 λεπτών ή 
όχι και εάν ναι, πόσα είναι αυτά. 

4. α. Να γραφεί ένα υποπρόγραμμα με όνομα «ΑναζήτησηΤιμής» και παραμέτρους ένα μονοδιάστατο πραγματικό πίνακα Π, έναν 

ακέραιο Ν (Ν = πλήθος στοιχείων του Π) και έναν πραγματικό x. Το υποπρόγραμμα να βρίσκει και να επιστρέφει την πρώτη θέση 
εμφάνισης της τιμής x στον πίνακα Π ή την τιμή 0 εάν το x δε βρεθεί. 
     β. Να γραφεί το πρόγραμμα «Στατιστικά» το οποίο να δέχεται σαν είσοδο τους γραπτούς βαθμούς 150 μαθητών ενός σχολείου 

στην 100θμια κλίμακα. Το πρόγραμμα να εμφανίζει με χρήση του παραπάνω υποπρογράμματος, τους βαθμούς (1-100) που έτυχε να 
μην έχει γράψει κανείς από τους 150 μαθητές. 

5. Δίνεται ο Π[100] με τις πωλήσεις 100 πωλητών και ο Κ[100] με τις οικογενειακές τους καταστάσεις (Ε: έγγαμος, Α: άγαμος). Να γραφεί 

πρόγραμμα το οποίο υπολογίζει και εμφανίζει: α) τις μέσες πωλήσεις των έγγαμων και των άγαμων και β) την οικογενειακή κατάσταση 
του καλύτερου πωλητή (χωρίς ισοτιμία). 

 


