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Ασκ1. Ποια θα είναι τα περιεχόµενα του πίνακα Α µετά την εκτέλεση του παρακάτω αλγορίθµου; 

Αλγόριθµος ∆ηµιουργία_Πίνακα 
  Για i από 1 µέχρι 5 

    Α[i] ← i 

  Τέλος_επανάληψης 
  Για i από 2 µέχρι 5 
    Αν (i mod 2 = 0) τότε 

      Α[i] ← 2 * A[i - 1] + 1 

    Αλλιώς 

      Α[i] ← A[i] + A[i - 1] 

    Τέλος_αν 
  Τέλος_επανάληψης 
  Αποτελέσµατα // Α // 
Τέλος ∆ηµιουργία_Πίνακα 

Ασκ2. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που µε δεδοµένα τα στοιχεία ενός πίνακα Α[500] θα µετρά το 
πλήθος των στοιχείων που είναι µικρότερα του 11 και αυτά που είναι µικρότερα από τοv µέσο όρο. 

Ασκ3. Να αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος µε δεδοµένο µονοδιάστατο πίνακα Ν αριθµών θα 
δηµιουργεί νέο πίνακα όπου θα περιέχει µόνο τους θετικούς 

Ασκ4. Να αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος µε δεδοµένο έναν µονοδιάστατο πίνακα αριθµών θα 
υπολογίζει και θα εκτυπώνει τον ελάχιστο καθώς και τη θέση του στον πίνακα 

Ασκ5. Σε έναν πίνακα µπορούν να εισαχθούν µόνο οι αριθµοί 1, 9, 11, 25 και 32. Να αναπτύξετε 
αλγόριθµο που µε δεδοµένα τα στοιχεία ενός πίνακα Α[100] θα µετρά τη συχνότητα εµφάνισης για 
κάθε έναν από τους παραπάνω αριθµούς 

Ασκ6. Να αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος µε δεδοµένο µονοδιάστατο πίνακα Ν αριθµών θα 
ελέγχει αν τα συµµετρικά του στοιχεία είναι ίσα 

Ασκ7. Ο καθηγητής πληροφορικής θέλει να επεξεργαστεί στατιστικά την απόδοση των µαθητών 
στο µάθηµα Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον. Από τη µηχανογράφηση του 
σχολείου λαµβάνονται µε ηλεκτρονικό τρόπο οι προφορικοί βαθµοί των δυο τετραµήνων και οι 
γραπτοί βαθµοί µαθητών στις εξετάσεις. Έχοντας υπόψη ότι ο µέσος προφορικός βαθµός 
διορθώνεται στην περίπτωση που η διαφορά του µε τον γραπτό βαθµό είναι µεγαλύτερη των 2 
µονάδων και πως τα ποσοστά συµµετοχής των παραπάνω στο βαθµό πρόσβασης είναι 30% και 70 % 
αντίστοιχα, να αναπτυχθεί αλγόριθµος που: 
i. Θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει τους βαθµούς πρόσβασης όλων των µαθητών 
ii. Θα εκτυπώνει τα ονόµατα των µαθητών µε βαθµό πρόσβασης µικρότερο από 9.5 
iii. Θα εκτυπώνει τα ονόµατα των µαθητών µε βαθµό πρόσβασης µεγαλύτερο από 18 
iv. Ποιος είναι  ο µέγιστος βαθµός πρόσβασης; 
v. Πόσοι µαθητές έχουν βαθµός πρόσβασης ίσο µε τον µέγιστο; 

Ασκ8. Η τράπεζα του ABC διαθέτει πελατολόγιο 15000 κατόχων πιστωτικής κάρτας σε ολόκληρη 
την Ελλάδα. Να αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος µε δεδοµένα τα στοιχεία των πελατών της τράπεζας 
και των οφειλών τους θα εκτυπώνει: 
i. Τα ονόµατα των πελατών της τράπεζας µε οφειλές πάνω του µέσου όρου 
ii. Τα ονόµατα των πελατών µε µηδενικές οφειλές 
iii. Ποια είναι η µεγαλύτερη οφειλή προς την τράπεζα 
iv. Ποιοι πελάτες έχουν οφειλή ίση µε την µέγιστη 

Ασκ9. Το τµήµα µισθοδοσίας καταχωρεί τις εισπράξεις της αλυσίδας των 30 καταστηµάτων 
"Παππάς ΑΕ" που διαθέτει σε έναν πίνακα. Αντίστοιχα, σε έναν πίνακα 30 θέσεων καταχωρούνται τα 
ονόµατα - επωνυµία των καταστηµάτων. Να αναπτυχθεί αλγόριθµος όπου: 
i. Να εκτυπώνει το όνοµα του καταστήµατος µε τις µεγαλύτερες εισπράξεις 
ii. Να εκτυπώνει το όνοµα του καταστήµατος µε τις µικρότερες εισπράξεις 
iii. Να υπολογίζει και να εκτυπώνει το σύνολο των εισπράξεων της εταιρείας και τον µέσο όρο για 

κάθε κατάστηµα 
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Ασκ1. Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο: 

i. Να διαβάζει τα ονοµατεπώνυµα τον 50 µαθητών µίας τάξης και το βαθµό τους στην ανάπτυξη 
εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον. 

ii. Να εµφανίζει τα ονοµατεπώνυµα του καλύτερου και του χειρότερου µαθητή 
Σηµείωση: 1) Σε περίπτωση ισοβαθµίας, να εµφανίζει και τα ονόµατα των ισοβαθµούντων µαθητών 
τόσο στην πρώτη, όσο και στην τελευταία θέση. 2) Το πρόγραµµα θα πρέπει να επιτρέπει την 
καταχώρηση βαθµών µόνο στην κλίµακα 0 έως 20. 

Ασκ2. Να µία ασφαλιστική εταιρεία εργάζονται 30 πωλητές. Η εταιρεία αποφάσισε να δώσει 
bonus στους πωλητές των οποίων οι πωλήσεις ξεπέρασαν το 65% του µέσου όρου των πωλήσεων και 
παράλληλα να δώσει την θέση του διευθυντή πωλήσεων στον πωλητή µε τις περισσότερες πωλήσεις. 
Να γραφεί ένα πρόγραµµα το οποίο: 
i. Να διαβάζει τα ονοµατεπώνυµα και τις πωλήσεις του κάθε πωλητή και να τα αποθηκεύει στους 

αντίστοιχους πίνακες. 
ii. Να εµφανίζει τα ονοµατεπώνυµα των πωλητών που θα πάρουν bonus. 
iii. Θα εµφανίζει το ονοµατεπώνυµο του πωλητή που θα πάρει τη θέση του διευθυντή πωλήσεων 

καθώς και το σύνολο των πωλήσεών του. 
Σηµείωση: Να µην ληφθεί υπόψη η περίπτωση ισότητας στις συνολικές πωλήσεις των πωλητών. 

Ασκ3. Σε µία διεθνή συνάντηση στίβου συµµετέχουν 25 αθλητές στο άθληµα του ακοντίου. Κάθε 
αθλητής έχει δικαίωµα να ρίξει 6 φορές το ακόντιό του. Για την κατάταξή τους λαµβάνεται υπόψη η 
καλύτερη προσπάθεια. Να γραφεί ένα πρόγραµµα το οποίο: 
i. Να διαβάζει τα ονοµατεπώνυµα και τις επιδόσεις του κάθε αθλητή και να τα αποθηκεύει στους 

αντίστοιχους πίνακες. 
ii. Να εµφανίζει τον αριθµό των άκυρων προσπαθειών του κάθε αθλητή. Άκυρη θεωρείται µία 

προσπάθεια όταν έχει δοθεί για επίδοση το 0. 
iii. Να εµφανίζει τους τρεις αθλητές που θα πάρουν µετάλλιο. 
Σηµείωση: 1)Να µην ληφθεί υπόψη η περίπτωση ισότητας στις επιδόσεις των αθλητών 2) θα πρέπει 
το πρόγραµµα να µην επιτρέπει την καταχώρηση επιδόσεων αρνητικών. 

Ασκ4. Σε µία φιλανθρωπική διοργάνωση εκδίδονται 1500 λαχνοί. Οι καλεσµένοι είναι 1000 και 
κάθε καλεσµένος έχει το δικαίωµα να πάρει µόνο έναν λαχνό. Να γραφεί ένα πρόγραµµα το οποίο: 
i. Να διαβάζει τα ονοµατεπώνυµα και τον αριθµό του λαχνού που αγόρασε κάθε καλεσµένος και 

να τα αποθηκεύει στους αντίστοιχους πίνακες. 
ii. Αφού διαβαστεί ο τυχερός λαχνός να εµφανίζει το ονοµατεπώνυµο του καλεσµένου που αγόρασε 

το τυχερό λαχνό. 
Σηµείωση: Στην περίπτωση που δεν έχει δοθεί ο λαχνός θα πρέπει να εµφανίζει κατάλληλο 
µήνυµα. 

Ασκ5. Σε ένα διαγωνισµό του ΑΣΕΠ συµµετέχουν 10000 υποψήφιοι. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται 
σε προφορικές αλλά και σε γραπτές εξετάσεις. Για κάθε µία από τις δύο παίρνει έναν βαθµό. Για να 
µπορέσει διορισθεί θα πρέπει να περάσει την βάση στα προφορικά αλλά και στα γραπτά. Η κλίµακα 
της βαθµολογίας είναι από 0-100 και βάση είναι το 50. Να γραφεί ένα πρόγραµµα το οποίο: 
i. Να διαβάζει τα ονοµατεπώνυµα και τον βαθµό στα προφορικά και στα γραπτά για κάθε 

υποψήφιο, και να αποθηκεύει τα δεδοµένα σε µονοδιάστατους πίνακες. 
ii. Να υπολογίζει τον τελικό βαθµό του κάθε υποψηφίου σε έναν νέο πίνακα. Ο τελικός βαθµός 

προκύπτει ως από τον τύπο (70% * βαθµός_γραπτών + 30% * βαθµός_προφορικών )/2. Αν έστω 
και ένας από τους δύο βαθµούς της προφορικής ή γραπτής εξέτασης είναι κάτω από τη βάση, 
τότε ο τελικός βαθµός του υποψήφιου είναι µηδέν. 

iii. Να εµφανίζει τους 1200 επιτυχόντες σε φθίνουσα σειρά ως προς τον τελικό τους βαθµό. Στη 
περίπτωση ισοβαθµησάντων στη τελευταία θέση διορισµού, τότε θα πρέπει να εµφανίζει όλους 
τους ισοβαθµήσαντες ως διοριστέους. 

iv. Να διαβάζει ένα ονοµατεπώνυµο και να εµφανίζει την βαθµολογία του και αν διορίζεται ή όχι. Αν 
το όνοµα του υποψήφιου δε βρεθεί τότε θα πρέπει να εµφανίζει κατάλληλο µήνυµα.   

Σηµείωση: Οι επιδόσεις των υποψηφίων δεν έχουν µοναδική τιµή και άρα είναι δυνατό να 
υπάρχουν ισοβαθµίες. 

 


