
Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19 

Φυλλάδιο Ασκήσεων 1  - ∆οµή Επιλογής 
 Ασκ1. Να διατυπώσετε µε λογικές εκφράσεις τις παρακάτω προτάσεις: 

i. Το α ανήκει στο διάστηµα [-5, 6)  

ii. Το α είναι µικρότερο του 3 ή µεγαλύτερο του 15  

iii. Το α είναι ίσο µε το β και το γ  

iv. Το α δεν έχει την τιµή 3  

v. Το α είναι µικρότερο του 2 ή το β είναι µεγαλύτερο του 78      

vi. α και β αληθή και γ ψευδές  

vii.  το α αληθές και ένα από τα β, γ αληθές  

 

 Ασκ2. Ποιο είναι το αποτέλεσµα (αληθής ή ψευδής των παρακάτω πράξεων) αν οι 
µεταβλητές έχουν τις εξής τιµές: Α = 10, Β=2, Γ=-4, ∆ = 9, Ε = 1 
i.   (Α>Β) ή (∆=10)  
ii.  (∆ >= Β) και (Ε <> Γ)  
iii. όχι (Ε<=Γ) ή (∆<=Γ)  
iv.  όχι ((Β<=Γ) και (∆<2))  
v.   όχι (όχι (Β<=Ε) ή όχι (Γ<=Β))  
vi.  ((Ε<=Α) και (Ε>=Γ)) και όχι (Γ>=Α)  
vii. όχι ( όχι (Α >= 2) και (Γ <>9) )  
 

 Ασκ3. Ποιες είναι οι τιµές των παρακάτω παραστάσεων για Χ=4,Υ=-3,Ζ=-8; 
ΟΧΙ(2*Υ-2=Ζ)  
(Χ-Υ > 6) ΚΑΙ (Υ+Ζ<0)  
ΟΧΙ((Χ MOD 2 =0) KAI (A_T(Z) > -3*Y))  

 Ασκ4. Αν Χ είναι ακέραιου, Υ πραγµατικού και Ζ λογικού τύπου αντίστοιχα ποιες από τις 
παρακάτω εντολές εκχώρησης είναι σωστές; 

Α.  Υ � Χ –1.2             Β.   Ζ � Χ>Υ             

Γ.  Ζ � ‘ΑΛΗΘΗΣ’         ∆.   Χ+1 � Υ             

Ε.  Υ � Υ-1                ΣΤ.  Χ � Υ-7.4           

Ζ.  Χ �Χ+1                 Η.   Ζ � ΨΕΥ∆ΗΣ           

 

 Ασκ5. Αν Χ=2, Υ=3, Ζ=Αληθής, Κ=-4.1, αντιστοιχίστε τα τµήµατα εντολών της στήλης Α 
µα τα εµφανιζόµενα αποτελέσµατα της στήλης Β. 
 

1. Εµφάνισε X, ‘Υ’, ΟΧΙ Ζ, Κ+1 Α.  Χ>Υ ΑΛΗΘΗΣ Κ+Χ –7.1 

2. Εµφάνισε Χ, Υ, ‘ΟΧΙ Ζ’, ‘Κ+1’ Β.  ΨΕΥ∆ΗΣ Ζ –2.1 Κ-Υ 

3. Εµφάνισε Χ-1, Υ+1, ‘Ζ’, Κ Γ.  Χ-1 4 Αληθής Κ 

4. Εµφάνισε ‘Χ-1’, Υ+1, Ζ, ‘Κ’ ∆.  1 4 Ζ –4.1 

5. Εµφάνισε Χ>Υ, ‘Ζ’, Κ+Χ, ‘Κ-Υ’ Ε.  2 3 Όχι Ζ Κ+1 

6. Εµφάνισε ‘Χ>Υ’, Ζ, ‘Κ+Χ’, Κ-Υ ΣΤ. 2 Υ ΨΕΥ∆ΗΣ –3.1 

 Ζ.  2 3 ΨΕΥ∆ΗΣ Κ+1 

 Η.  ΨΕΥ∆ΗΣ ΑΛΗΘΗΣ Κ+Χ –7.1 

 

Ασκ6. Σ’ ένα πρόγραµµα στατιστικής θέλουµε να εξετάσουµε το βαθµό που πήραν 
µαθητές. Αν µε Β συµβολίσουµε το βαθµό του µαθητή, εκφράστε µε λογικές συνθήκες τις 
παρακάτω εκφράσεις: Ο Βαθµός είναι: 

o Μεταξύ 18 και 20 
o Μεταξύ 12 και 15 ή 15 και 18 
o Ούτε 19 ούτε 20 
o Κάτω από 10 ή πάνω από 15 
o 19 ή 20  
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Φυλλάδιο Ασκήσεων 2  - ∆οµή Επιλογής 
 Ασκ1. ∆ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος. Ποιος είναι ο πίνακας τιµών; 

Αλγόριθµος Πίνακας_Τιµών1 
  Χ ← 2 
  Υ ← Χ ^ 2 - 1 
  Ζ ← 2 * Χ + Υ - 1 
  Αν (Χ > Υ) τότε 
    Υ ← Ζ mod X 
    Z ← X ^ 2 
  Αλλιώς 
    X ← Ζ mod Y 
    Z ← Y ^ 2  
  Τέλος_Αν 
  Εκτύπωσε X, Y, Z 
Τέλος Πίνακας_Τιµών1 
 Ασκ2. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που θα διαβάζει έναν αριθµό και θα εκτυπώνει µήνυµα 

σχετικά µε το αν είναι πολλαπλάσιο του 3 ή όχι 
 

 Ασκ3. Να αναπτυχθεί αλγόριθµος που θα διαβάζει τρεις αριθµούς και θα εκτυπώνει τον 
µικρότερο 
 

 Ασκ4. Να διαβαστεί η ηλικία και να εκτυπώνεται αν είναι έφηβος (12<=ηλικία<18) ή όχι. 

 

 Ασκ5. Να αναπτυχθεί αλγόριθµος που θα διαβάζει δυο ακέραιους αριθµούς και αν το 
τελευταίο τους ψηφίο είναι το ίδιο θα υπολογίζει το µέσο όρο τους ενώ στην αντίθετη 
περίπτωση θα υπολογίζει την απόλυτη τιµή της διαφοράς τους 
 

 Ασκ6. Να γραφεί αλγόριθµος που να δέχεται το φύλο και την ηλικία ενός ατόµου, και να 

εκτυπώνει το δώρο που θα του πάρουµε ως εξής (γυναίκα και άντρας είναι τα άτοµα 

µεγαλύτερα από 18) (Υποθέστε ότι για φύλο ο χρήστης δίνει «Αρσενικό» ή «Θηλυκό», χωρίς 

περίπτωση λάθους): 

� Άντρας -> Γραβάτα 

� Γυναίκα -> Άρωµα 

� Αγόρι -> Μπάλα 

� Κορίτσι -> Κούκλα 

 Ασκ7. Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος θα διαβάζει το µισθό ενός υπαλλήλου και το 
νόµισµα (‘δ’ αν ο µισθός δίνεται σε δρχ ή ‘ε’ αν ο µισθός δίνεται σε ευρώ) πληρωµής. Αν ο 
µισθός είναι πάνω από 1500 ευρώ θα εκτυπώνει : ‘Καλός µισθός’ αλλιώς Θα εκτυπώνει 
‘µικρός µισθός’. (1 ευρώ = 340.75 δρχ) 

Ασκ8. Να αναπτυχθεί αλγόριθµος ο οποίος θα διαβάζει το µέσο όρο ενός µαθητή κατά την 
περασµένη σχολική χρονιά και θα εκτυπώνει το αντίστοιχο µήνυµα σύµφωνα µε τα 
ακόλουθα:  

� Αν ο βαθµός είναι µικρότερος από 9,5 ο µαθητής απορρίπτεται στο µάθηµα 
� αν είναι µεγαλύτερος ή ίσος µε 9,5 και µικρότερος από 13 τότε ο χαρακτηρισµός του 

µαθητή είναι "Σχεδόν καλά" 
� αν είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 13 και µικρότερος του 16 ο χαρακτηρισµός είναι 

"Καλά" 
� αν είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 16 και µικρότερος του 18 "Πολύ καλά" 
� ενώ τέλος αν ο µέσος όρος είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 18 ο χαρακτηρισµός είναι 

"Άριστα" 
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Φυλλάδιο Ασκήσεων 3  - ∆οµή Επιλογής 
Ασκ1. Να υλοποιήσετε τον παρακάτω αλγόριθµο µε τη χρήση της δοµής αλλιώς_αν καθώς 

και εµφωλευµένη δοµής επιλογής 
Αλγόριθµος Μετατροπή_∆οµές 
  ∆ιάβασε α  
  Επίλεξε α 
    Περίπτωση <= 0 
      β ← 0 
    Περίπτωση <= 5 
      β ← 5 
    Περίπτωση <= 10 
      β ← 10 
    Περίπτωση Αλλιώς 
      β ← 100 
  Τέλος_Επιλογών 
  Εκτύπωσε β 
Τέλος Μετατροπή_∆οµές 
 

Ασκ2. Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος θα διαβάζει έναν αριθµό από το ένα έως το επτά και 
θα τυπώνει την αντίστοιχη µέρα της εβδοµάδας. 
 

Ασκ3. Το Internet Cafe της γειτονιάς σας έχει την εξής πολιτική χρέωσης: Τα πρώτα 30 
λεπτά χρεώνονται 1.45 €, ενώ κάθε επόµενο 30λεπτο χρεώνεται προς 1.10 €. Πρέπει να 
επισηµανθεί ότι µόλις περάσει έστω και ένα λεπτό χρεώνεται το 30λεπτο. Να αναπτυχθεί 
αλγόριθµος που θα διαβάζει το χρόνο (σε λεπτά) που παρέµεινε κάποιος πελάτης στο 
Internet Cafe και να εκτυπώνει το λογαριασµό 
 

Ασκ4. Να αναπτυχθεί αλγόριθµος που θα διαβάζει δυο αριθµούς και ένα εκ των 
συµβόλων: +, -, *, /, div, mod και θα εκτελεί την αντίστοιχη πράξη εκτυπώνοντας το 
αποτέλεσµα 
 

Ασκ5. Σύµφωνα µε το ∆ιατραπεζικό Σύστηµα Συναλλαγών ∆ΙΑΣ, κάποιος καταθέτης 
µπορεί να πραγµατοποιήσει ανάληψη από κάποια άλλη τράπεζα πέραν αυτής που 
συνεργάζεται από ένα µηχάνηµα ΑΤΜ. Για την υπηρεσία αυτή υπάρχει χρέωση η οποία 
ισούται µε το ένα εκατοστό του ποσού της ανάληψης. Η χρέωση αυτή δεν πρέπει να είναι 
µικρότερη από 1 € αλλά ούτε και να υπερβαίνει τα 3 €. Να αναπτύξετε αλγόριθµος που µε 
δεδοµένο το διαθέσιµο υπόλοιπο του λογαριασµού του πελάτη, να διαβάζει το ποσό της 
ανάληψης από ένα ΑΤΜ του ∆ΙΑΣ, να ελέγχει αν µπορεί να πραγµατοποιηθεί η συναλλαγή 
και να εκτυπώνει το υπόλοιπο του λογαριασµού και τη χρέωση που θα έχει ο πελάτης 
σύµφωνα µε το ∆ΙΑΣ 
 

Ασκ6. Να δοθεί πρόγραµµα το οποίο θα δέχεται σαν είσοδο έναν πραγµατικό αριθµό και 
θα δίνει σαν έξοδο τον πλησιέστερο του ακέραιο. (π.χ. 2,2 � 2, 4,9 � 5) Χρησιµοποιήστε τη 
συνάρτηση Α_Μ. 

 Ασκ7. Έστω οι παρακάτω εντολές: 
∆ιάβασε  Λ 
Μ�Α_Τ(Λ-10) 
Αν Μ < 6 τότε 
 Εκτύπωσε Λ mod 3 = 0, M div 2 >=2 
Αλλιώς 
 Εκτύπωσε Λ+Μ, Λ-Μ 
Τέλος_αν 
Τι θα εκτυπωθεί αν για είσοδο δοθεί 1, τι αν δοθεί 3 και τι αν δοθεί 5; 
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Φυλλάδιο Ασκήσεων 4  - ∆οµή Επιλογής 

 Ασκ1. Το ωράριο ενός εργαζοµένου στο εργοστάσιο ΧΥΖ είναι 35 ώρες την εβδοµάδα ενώ 
το ωροµίσθιο είναι 11.50 €. Ωστόσο κάθε εργαζόµενος έχει τη δυνατότητα να δουλέψει 
υπερωριακά µέχρι 15 ώρες την εβδοµάδα (ο νόµος δεν επιτρέπει επιπλέον απασχόληση). Για 
τις υπερωρίες κάθε εργαζόµενος αµείβεται σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα (η αµοιβή 
είναι κλιµακωτή):  

  Ώρες υπερωρίας    Ωροµίσθιο  

1 - 7 15 € 

8 - 15 18 € 

Να γραφεί αλγόριθµος που θα διαβάζει το όνοµα και τις ώρες εργασίας ενός εργαζοµένου και 
θα εκτυπώνει τις µικτές και τις καθαρές αποδοχές του. Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω ποσά 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία υπόκεινται σε κρατήσεις 12%    

 Ασκ2. Να αναπτυχθεί αλγόριθµος που θα διαβάζει έναν αριθµό που θα αντιστοιχεί σε 
έτος µΧ και να αποφαίνεται αν το έτος αυτό είναι δίσεκτο ή όχι. Ένα έτος είναι δίσεκτο αν 
διαιρείται µε το 4, εκτός εάν διαιρείται µε το 100 οπότε και δεν είναι, ενώ τέλος, αν 
διαιρείται µε το 400 οπότε και είναι δίσεκτο 

 Ασκ3. Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας PhoneTel χρεώνει τους συνδροµητές της µε τις 
υπηρεσίες τηλεφωνίας ως εξής: 

Πάγιο:  7 € 

SMS : 0.085 € ανά µήνυµα 

Χρόνος (σε λεπτά) Χρέωση/δευτερόλεπτο 

Μέχρι 60 0.0025 € 

61 - 150 0.0018 € 

151 και άνω 0.0013 € 

Να αναπτυχθεί αλγόριθµος που θα διαβάζει το όνοµα του πελάτη, τον αριθµό των 
µηνυµάτων που έστειλε και το χρόνο οµιλίας τον τελευταίο µήνα και στη συνέχεια θα 
υπολογίζει το ποσό του λογαριασµού του. Σηµειώνεται ότι στα παραπάνω ποσά υπάρχει 
επιβάρυνση ΦΠΑ 18% 

 Ασκ4. Τα πακέτα ενοικιάσεως αυτοκινήτων του ταξιδιωτικού γραφείου "MyTravel" 
απεικονίζονται στον επόµενο πίνακα: 

Ηµέρες 
 Όχηµα Κυβισµός 

1 - 2 3 - 6 7 - ... 

... - 150 50 € / ηµέρα 45 € / ηµέρα 40 € / ηµέρα Μηχανή  
151 - ... 80 € / ηµέρα 70 € / ηµέρα 60 € / ηµέρα 

... - 1200 120 € / ηµέρα 110 € / ηµέρα 90 € / ηµέρα 

1201 - 1400 150 € / ηµέρα 140 € / ηµέρα 120 € / ηµέρα    Αυτοκίνητο    

1401 - ... 180 € / ηµέρα 170 € / ηµέρα 150 € / ηµέρα 

Να αναπτύξετε αλγόριθµο που θα διαβάζει το είδος του ενοικιαζόµενου οχήµατος, τον 
κυβισµό του και το πλήθος των ηµερών ενοικίασης και θα εκτυπώνει το ποσό πληρωµής. 
Πρέπει να επισηµανθεί ότι το αυτοκίνητο πρέπει να ασφαλιστεί και υπάρχει επιπλέον 
επιβάρυνση 5%. 
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Φυλλάδιο Ασκήσεων 5  - ∆οµή Επιλογής 

 Ασκ1. Να αναπτυχθεί αλγόριθµος που αντιστοιχεί στο επόµενο διάγραµµα ροής 

 
 

 Ασκ2. Να σχηµατίσετε τον πίνακα τιµών του παρακάτω αλγορίθµου. Τι θα εκτυπωθεί; 
Αλγόριθµος Πίνακας_Τιµών2 
  α ← 3 
  β ← 1 
  γ ← 5 
  Αν (α mod 2 = 1) ή (β >= 2) τότε 
    γ ← γ + 2 
    Αν (γ < β) τότε 
      α ← α ^ 3 
    Αλλιώς 
      β ← 4 * β 
    Τέλος_Αν 
  Τέλος_Αν 
  α ← α mod β 
  β ← β mod γ 
  γ ← γ mod α 
  Εκτύπωσε α, β, γ 
Τέλος Πίνακας_Τιµών2 
 

 Ασκ3. Να σχηµατίσετε το διάγραµµα ροής του παρακάτω αλγορίθµου 
Αλγόριθµος ∆ιάγραµµα_Ροής3 
  ∆ιάβασε α 
  Αν (α <= 2) τότε 
    τιµή ← 15 
  Αλλιώς_Αν (α <= 10) τότε 
    τιµή ← 11 
  Αλλιώς_Αν (α <= 20) τότε 
    τιµή ← 9 
  Αλλιώς 
    τιµή ← 5 
  Τέλος_Αν 
  Εκτύπωσε τιµή 
Τέλος ∆ιάγραµµα_Ροής3 
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Φυλλάδιο Ασκήσεων 6  - ∆οµή Επιλογής 
Ασκ1. Να αναπτυχθεί αλγόριθµος ο οποίος θα διαβάζει έναν αριθµό x και θα υπολογίζει 

και θα εκτυπώνει την τιµή της ακόλουθης συνάρτησης 

 
 

Ασκ2. Να αναπτυχθεί αλγόριθµος ο οποίος θα διαβάζει έναν αριθµό x και θα υπολογίζει 
και θα εκτυπώνει την τιµή της ακόλουθης συνάρτησης 

 

 Ασκ3. Μία αλυσίδα supermarket  χρησιµοποιεί µαγνητικές κάρτες για τους πελάτες της 
ώστε να τους επιστρέφει χρήµατα, µε τη µορφή δωροεπιταγής, ανάλογα µε τις αγορές που 
έχουν πραγµατοποιήσει κατά τον προηγούµενο µήνα, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

Αγορές (σε €) Ποσό επιστροφής % 

Μέχρι 350 2 

351 - 1000 5 

1001 και άνω 7 

Να αναπτυχθεί αλγόριθµος που θα διαβάζει τον κωδικό του πελάτη και το ποσό των αγορών 
που έχει πραγµατοποιήσει και θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το ποσό της δωροεπιταγής 
που δικαιούται 
 

Ασκ4. Μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας παρέχει στους συνδροµητές της υπηρεσίες 
αποστολής µηνυµάτων σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

  Είδος  Μήνυµα    Τιµή €     

1. Απλό sms 0.085 

2. Sms µε ενσωµατωµένο ήχο/εικόνα 0.67 

3.   Εικονοµήνυµα µε επιπλέον στοιχεία   0.93 

4. Μήνυµα ενσωµατωµένο βίντεο  1.25 

Να γραφεί αλγόριθµος που µε δεδοµένο το διαθέσιµο υπόλοιπο χρηµάτων του κινητού ενός 
συνδροµητή, θα διαβάζει το είδος του µηνύµατος που επιθυµεί ο χρήστης να στείλει και - αν 
αυτό είναι εφικτό - θα επιστρέφει το νέο διαθέσιµο υπόλοιπο του συνδροµητή 
 

Ασκ5. Οι τιµές 3 διαφορετικών συσκευασιών γιαουρτιού σε ένα σούπερµαρκετ 
παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα: 

  Φίρµα    Ποσότητα     Τιµή €     

  Milky   500 ml 0.79 

Φάρµα 1.2 lt 1.40 

Cows 850 ml  0.95 

Να αναπτύξετε αλγόριθµο που θα εµφανίζει ποιο γιαούρτι έχει την πλέον συµφέρουσα τιµή 
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Φυλλάδιο Ασκήσεων 7  - ∆οµή Επιλογής 

Ασκ1. Να αναπτυχθεί αλγόριθµος που θα δέχεται σαν είσοδο τα µήκη τριών ευθυγράµµων 
τµηµάτων και θα αποφαίνεται αν είναι πλευρές ενός τριγώνου. ∆ίνεται ότι τρία ευθύγραµµα 
τµήµατα είναι πλευρές ενός τριγώνου, αν το άθροισµα των µηκών των δύο µικρότερων είναι 
µεγαλύτερο από το µήκος της µεγαλύτερης πλευράς. 

Ασκ2. Μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας παρέχει στους συνδροµητές της λογότυπα και 
µελωδίες για τα κινητά τους. Για να κατεβάσει κάποιος συνδροµητής στο κινητό του κάτι από 
τα παραπάνω πρέπει να εγγραφεί στο CityTel club, µε πάγιο µηνιαίο κόστος 0.90 €, και 
επιπλέον χρέωση 0.25 € για κάθε λογότυπο και 0.15 € για κάθε µελωδία που κατεβάζετε στο 
κινητό του συνδροµητή. Να γραφεί αλγόριθµος που µε δεδοµένο το διαθέσιµο υπόλοιπο 
χρηµάτων του κινητού ενός συνδροµητή, θα διαβάζει το σύνολο των λογότυπων και µελωδιών 
που κάποιος συνδροµητής ζήτησε για να  κατέβουν στο κινητό του τον τελευταίο µήνα και αν 
το διαθέσιµο υπόλοιπο του το επιτρέπει να υπολογίζει το νέο υπόλοιπο 
 

Ασκ3. Να αναπτυχθεί αλγόριθµος που θα διαβάζει έναν ακέραιο αριθµό και αν είναι 
τριψήφιος να αντιστρέφει τα ψηφία του, για παράδειγµα ο αριθµός 128 θα γίνει 821 
 

Ασκ4. Έστω η εξίσωση δευτέρου βαθµού αx2+βx+γ=0. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που θα 
υπολογίζει και θα εκτυπώνει τις πιθανές λύσεις της εξίσωσης 
 

Ασκ5. Μια ιδιωτική εταιρεία αποφάσισε να εφαρµόσει ενιαία πολιτική στη µισθοδοσία του 
προσωπικού της. Έτσι, ο βασικός µισθός είναι 1200 €. Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 
υπάρχει επίδοµα 20% ενώ αν κάποιος διαθέτει µεταπτυχιακό τίτλο τότε το επίδοµα σπουδών 
γίνεται 29%. Επιπρόσθετα, κάθε υπάλληλος λαµβάνει χρονοεπίδοµα 15% επί του βασικού 
µισθού αν βρίσκεται µέχρι και 5 χρόνια στην εταιρεία, 25% αν βρίσκεται µέχρι και 15 
χρόνια ενώ 35% αν εργάζεται περισσότερα από 15 χρόνια στην εταιρεία. Να αναπτύξετε 
αλγόριθµο που θα διαβάζει το όνοµα του µισθωτού, το επίπεδο σπουδών (1. βασική 
εκπαίδευση, 2. ΑΕΙ/ΤΕΙ και 3. Μεταπτυχιακές σπουδές) καθώς και τα έτη υπηρεσίας και 
στη συνέχεια να υπολογίζει και να εκτυπώνει τις µηνιαίες αποδοχές του. 

 

 


