
Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19 

Φυλλάδιο Ασκήσεων 1 -  ∆οµή ακολουθίας 

1. ∆ίνεται το παρακάτω διάγραµµα ροής. Να γραφεί σε µορφή ψευδοκώδικα. 
Ποιος είναι ο πίνακας τιµών αν α το χρήστη εισαχθούν οι τιµές α=5 και β=-2; 

 

2. ∆ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος. Να παρουσιαστεί ο πίνακας τιµών και οι 
τιµές που θα εκτυπωθούν 

 

3. ∆ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος. Να παρουσιαστεί ο πίνακας τιµών και οι 
τιµές που θα εκτυπωθούν. Να δηµιουργήσετε και το διάγραµµα ροής 

 



Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19 

Φυλλάδιο Ασκήσεων 2 -  ∆οµή ακολουθίας 
 
 

1.   Να δοθεί αλγόριθµος υπολογισµού του µέσου όρου τριών ακεραίων αριθµών. 
 
2.   Να δοθεί αλγόριθµος υπολογισµού του εµβαδού ενός τραπεζίου όταν δίνονται οι 

βάσεις και το ύψος του. 

 
3.   Να δοθεί αλγόριθµος  ο οποίος θα ζητάει το έτος γέννησης κάποιου και θα 

υπολογίζει την ηλικία του. 
 
4.   Ένα κατάστηµα ενοικίασης βιντεοκασετών παρέχει στους πελάτες του δυο 

προσφορές:  
1η : Εγγραφή 5€  και ενοικίαση κασέτας  1€. 
2η : Ενοικίαση κασέτας  1,50€  µε έκπτωση 8%. 
Αν κάποιος ενοικιάσει Χ βιντεοκασέτες, να αναπτυχθούν αλγόριθµοι που 
υπολογίζουν:  
α) τι θα πληρώσει στην πρώτη προσφορά 
β) τι θα πληρώσει στην δεύτερη προσφορά 

 
5.  Σε περίοδο εκπτώσεων ένας υπάλληλος ενός καταστήµατος ρούχων θέλει να 

υπολογίσει τις νέες τιµές όλων των προϊόντων του µαγαζιού στο οποίο εργάζεται. 
Να γίνει αλγόριθµος ο οποίος θα υπολογίζει τις νέες τιµές των προϊόντων. 

 
6.  Να δοθεί αλγόριθµος υπολογισµού του ακέραιου πηλίκου και του υπολοίπου της 

διαίρεσης δυο ακεραίων αριθµών. 
 
7.  Να γίνει αλγόριθµος ο οποίος να δέχεται τρεις ακεραίους που παριστάνουν την 

ώρα, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα που έχουν περάσει από τα µεσάνυχτα (ώρα 
µηδέν) και εµφανίζει το σύνολο των δευτερολέπτων. 

 
8.  Να γίνει αλγόριθµος ο οποίος να δέχεται δευτερόλεπτα και να εµφανίζει τις 

µέρες, τις ώρες, τα λεπτά και τα υπόλοιπα δευτερόλεπτα που τους αντιστοιχούν. 
Για παράδειγµα, τα 100.000 δευτερόλεπτα αντιστοιχούν σε 1 µέρα, 3 ώρες, 46 
λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. 

 
9.  Να γίνει αλγόριθµος ο οποίος να δέχεται έναν τριψήφιο αριθµό και να εµφανίζει 

το άθροισµα των ψηφίων του. Τριψήφιοι θεωρούνται όλοι οι αριθµοί από το 100 
έως το 999. 

 
10. Να γίνει αλγόριθµος ο οποίος να δέχεται δυο αριθµούς που θα εκφράζουν την 

ηµέρα και το µήνα µιας ηµεροµηνίας αντίστοιχα. Στην συνέχεια θα υπολογίζει 
πόσες µέρες χρειάζονται για να φτάσουµε στο τέλος του χρόνου. 
Παρατήρηση: Θεωρείστε ότι κάθε µήνας έχει 30 ηµέρες. 

 
 



Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19 

Φυλλάδιο Ασκήσεων 3 -  ∆οµή ακολουθίας 
 

1. Να αναπτυχθεί πρόγραµµα το οποίο θα δέχεται ως είσοδο έναν τριψήφιο 
ακέραιο αριθµό και θα υπολογίζει τον κατοπτρικό του. (π.χ. 137 � 731).  

2. Κάθε εργαζόµενος της εταιρείας ΧΥΖ πληρώνεται µε ηµεροµίσθιο 35 €, ενώ ο 
µισθός του υπόκειται σε κρατήσεις 12%. Να αναπτυχθεί αλγόριθµος που θα 
διαβάζει το ονοµατεπώνυµο ενός εργαζοµένου της εταιρεία ΧΥΖ, τις ηµέρες 
που εργάστηκε τον περασµένο µήνα και να εκτυπώνει τις καθαρές αποδοχές 
του καθώς και το ποσό των κρατήσεων 

3. Σύµφωνα µε την νέα φορολογική νοµοθεσία η φορολόγηση των µικροµεσαίων 
εταιρειών είναι 25% επί των ετήσιων µικτών κερδών. Να αναπτύξετε 
αλγόριθµο που θα διαβάζει τα µικτά κέρδη µιας εταιρείας καθώς και τα 
έξοδα και να εκτυπώνει τα καθαρά κέρδη για την τρέχουσα χρονιά 

4. Μια µεταφορική εταιρεία έχει αναλάβει να µεταφέρει µηχανήµατα. Τα 
containers της εταιρείας έχουν χωρητικότητα 100, 50, 10, 5 και 1 τεµάχια. 
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 µε προτίµηση τη µεταφορά container που 
µπορούν να µεταφέρουν όσο περισσότερα µηχανήµατα γίνεται.   

5. 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 αναπτυχθεί αλγόριθµος που θα διαβάζει 
τα κέρδη που επέφερε το δελτίο καθώς και το ποσό που πλήρωσε κάθε ένας 
από τους τρεις και να εκτυπώνει το κέρδος που αναλογεί στον καθένα     

6. Το ηµεροµίσθιο ενός εργαζόµενου είναι 55 €, το οποίο επιβαρύνεται µε 
ποσοστό κρατήσεων 11% για ασφάλεια και 8,5% για φόρο. Να αναπτυχθεί 
αλγόριθµος που θα διαβάζει για έναν εργαζόµενο τις ηµέρες απασχόλησής 
του για τον µήνα που διανύουµε και θα εµφανίζει τις καθαρές αποδοχές του. 
Τέλος, πρέπει να εµφανίζει το σύνολο των κρατήσεων του υπαλλήλου. 

7. Στις µαθητικές εκλογές συµµετείχαν τρεις υποψήφιοι. Να αναπτυχθεί 
αλγόριθµος που θ διαβάζει το πλήθος των ψήφων κάθε υποψηφίου και θα 
υπολογίζει το ποσοστό του. 

8. Σε ένα κατάστηµα οι τιµές των προϊόντων αναγράφονται χωρίς τον ΦΠΑ. Να 
αναπτυχθεί αλγόριθµος ταµειακής µηχανής που θα διαβάζει για ένα προϊόν 
την τιµή του (χωρίς το ΦΠΑ=19%), το ποσότητα σε τεµάχια που αγόρασε ο 
πελάτης, καθώς και το ποσό που έδωσε ο πελάτης για την αγορά τους. Ο 
αλγόριθµος θα υπολογίζει και θα εµφανίζει την τελική τιµή του προϊόντος (µε 
ΦΠΑ) και τα ρέστα που δικαιούται ο πελάτης.    

9. Μία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας χρεώνει τις υπηρεσίες που παρέχει στους 
πελάτες της ως εξής: Πάγια µηνιαία χρέωση 12€, χρέωση οµιλίας 0,001€ το 
δευτερόλεπτο, χρέωση γραπτού µηνύµατος SMS 0,08€ και χρέωση 
µηνύµατος MMS 0,15€. Να αναπτυχθεί αλγόριθµος που θα διαβάζει τον 
χρόνο οµιλίας (σε δευτερόλεπτα), τον αριθµό των µηνυµάτων SMS καθώς και 
των µηνυµάτων MMS για τον περασµένο µήνα και θα εκτυπώνει το ποσό του 
λογαριασµού του. Επισηµαίνεται ότι οι παραάνω τιµές προσαυξάνονται µε 
ΦΠΑ 19%. 

 


