
Αςκιςεισ Επανάλθψθσ 2 

1. Να  γίνει  πρόγραμμα  το  οποίο: 
α. Για  30  μακθτζσ  να  δζχεται  για  τον  κακζνα  το  ονοματεπϊνυμό  

του  και τισ  βακμολογίεσ  που  ζλαβε  ςε  κάποια  τεςτ  που  ςυμμετείχε. Η  

ςυμμετοχι  του  κάκε  μακθτι  ςτα  τεςτ,  ολοκλθρϊνεται  όταν  

ςυγκεντρϊςει     ςυνολικι  βακμολογία  τουλάχιςτον  50  βακμοφσ.  

β. Να  βρίςκει  και  εμφανίηει  για  τον  κάκε  μακθτι  το  πλικοσ  των  

τεςτ   που  ςυμμετείχε. 

γ. Να  βρίςκει  και  εμφανίηει  το  ονοματεπϊνυμο  του  μακθτι, που  

ςυμπλιρωςε  το  όριο  των  50  βακμϊν, ςτον  μικρότερο  αρικμό τεςτ.   

 

2. Μια  θμζρα  χαρακτθρίηεται  κρφα  αν  θ  μζςθ  κερμοκραςία τθσ ,  είναι  

κάτω  από  10 βακμοφσ  Κζλςιου ,  μζτρια  αν  είναι  από  10  ζωσ  και  20  

βακμοφσ  και  ηεςτι  αν  είναι  πάνω  από  20. Να  γίνει  πρόγραμμα  το  

οποίο  να  δζχεται  τισ  τιμζσ  των  κερμοκραςιϊν  που  ςυγκεντρϊκθκαν για  

μια  θμζρα, μζχρι  να  δοκεί  ςαν  κερμοκραςία  ο  αρικμόσ « -100». Να 

υπολογίηει  τθ  μζςθ  κερμοκραςία  τθσ  θμζρασ αυτισ  και  επίςθσ  να  

εμφανίηει  μινυμα  ςχετικά  με  τον  χαρακτθριςμό  τθσ  θμζρασ ςφμφωνα  

με  τα  παραπάνω. Τζλοσ  να  εμφανίηει  το  πλικοσ  των  φορϊν  που  

παρατθρικθκε   κατά  τθν  παραπάνω  θμζρα, θ μικρότερθ  κερμοκραςία.  

 

3. Κάντε  πρόγραμμα  το  οποίο  να  δζχεται  για  20  υπαλλιλουσ  μιασ  
εταιρείασ  το  όνομα, το  φφλο ( Άνδρασ  ι  Γυναίκα  να  γίνει  ο  ςχετικόσ  
ζλεγχοσ  εγκυρότθτασ)  και  τον  αρικμό  των  παιδιϊν  του  κακενόσ(επίςθσ  
ο  αρικμόσ  των  παιδιϊν  πρζπει  να  είναι αρικμόσ μθ  αρνθτικόσ).  
α. Να  υπολογίηει  και  εμφανίηει το  πλικοσ  των  ανδρϊν  και  το  

πλικοσ  των  γυναικϊν  ςτθν  εταιρεία. 

β. Να  εμφανίηει  το  όνομα  του  άνδρα,  με  τον  μεγαλφτερο  αρικμό  

παιδιϊν (κεωρείςτε  ότι  είναι  μόνο  ζνασ).  

γ. Να  βρίςκει  και  εμφανίηει  τον μζςο  αρικμό  παιδιϊν  ανά  γυναίκα  

ςτθν  εταιρεία.  

4. Κάντε  πρόγραμμα  που  να  υπολογίηει  το  παρακάτω  άκροιςμα S, μζχρι  

αυτό να  ξεπεράςει  τθν  τιμι  5000. Το  πρόγραμμα  να  εμφανίηει  τθν  

τελικι  τιμι  του  S.   

S  =  52 + 102 + 152 + …… 

 

 


