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 Αλγόριθμος Άσκηση_1 

  Διάβασε α, β, γ 
  μο ← (α + β + γ)/3 
  Εμφάνισε μο 
  max ← α 
  Αν β > max τότε     max ← β 
  Τέλος_αν 
  Αν γ > max τότε 
    max ← γ 
  Τέλος_αν 
  Εμφάνισε max 
Τέλος Άσκηση_1 
 



Άσκηση 2η : Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μαθήματα, είναι 0 − 20 και λεκτικώς προσδιορίζεται με τους χαρακτηρισμούς: a. Κακώς [0 , 5] b. Ανεπαρκώς (5 , 9.5) c. Σχεδόν καλώς [9,5 – 13] d. Καλώς (13 , 16] e. Λίαν καλώς (16 – 18] f. Άριστα (18 – 20] Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει τον τελικό βαθμό και θα υπολογίζει και  εμφανίζει το χαρακτηρισμό Απάντηση  
Αλγόριθμος Άσκηση_2 
  Διάβασε β 
  Αν β ≥ 0 και β < 5 τότε 
    χ ← "Κακώς" 
  αλλιώς_αν β < 9.5 τότε 
    χ ← "Ανεπαρκώς" 
  αλλιώς_αν β ≤ 13 τότε 
    χ ← "Σχεδόν καλώς" 
  αλλιώς_αν β ≤ 16 τότε 
    χ ← "Καλώς" 
  αλλιώς_αν β ≤ 18 τότε 
    χ ← "Λίαν καλώς" 
  αλλιώς_αν β ≤ 20 τότε 
    χ ← "Άριστα" 
  αλλιώς 
    χ ← "Λάθος δεδομένα" 
  Τέλος_αν 
   Εμφάνισε χ 
Τέλος Άσκηση_2  Άσκηση 3η Για την έκδοση αποτελεσμάτων ακολουθούμε την διαδικασία: a. Εισάγουμε τους βαθμούς (έστω) 10 μαθημάτων b. Υπολογίζουμε το μέσο όρο τους, που είναι ο τελικός βαθμός c. Αν ο τελικός βαθμός είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 9.5 εμφανίζεται το μήνυμα «Προάγεται», ενώ αν είναι μικρότερος του 9.5 «Απορρίπτεται» d. Επίσης αν ο τελικός βαθμός είναι μεγαλύτερος του 18 εμφανίζεται το μήνυμα «Άριστα» Να γίνει ο αλγόριθμος για την παραπάνω διαδικασία. Απάντηση  
Αλγόριθμος Άσκηση_3 
  Σ ← 0 
  Για κ από 1 μέχρι 10 
    Διάβασε Β[κ]  
    Σ ← Σ + Β[κ]  
  Τέλος_επανάληψης 
  ΤΒ ← Σ/10 
  Αν ΤΒ ≥ 9.5 τότε 
    Εμφάνισε "Προάγεται" 
  αλλιώς 
     Εμφάνισε "Απορρίπτεται" 
  Τέλος_αν 
  Αν ΤΒ > 18 τότε 
    Εμφάνισε "Άριστα" 
  Τέλος_αν 
Τέλος Άσκηση_3 


