
Ασκήσεις  στη  δομή  της  επανάληψης 

 

1. Σε  κάποιο  super market  ένας  πελάτης  πηγαίνει  στο  ταμείο  για  να  πληρώσει  
τα  προϊόντα  που  αγόρασε . Κάντε  αλγόριθμο  ο  οποίος  να  διαβάζει  τις  τιμές  

των  προϊόντων  να  υπολογίζει  το  συνολικό  ποσό  που  πρέπει  να  πληρώσει  ο  
πελάτης  αν  σε  κάθε  προϊόν  υπάρχει  επιβάρυνση  19%  λόγω  ΦΠΑ . Η  
εισαγωγή  τιμών  προϊόντων  ολοκληρώνεται  όταν  στην    ερώτηση  « Νέο  

Προϊόν » δοθεί  η  απάντηση ΟΧΙ . Αν  είναι  γνωστό  το  ποσό  που  ο  πελάτης  
θα  δώσει  στο  ταμείο  , να  ελέγχεται  η  περίπτωση  ρέστων  και  αν  υπάρχουν  

να  εμφανίζονται , ενώ  αν τα  χρήματα  του  πελάτη  δεν  φτάνουν  για  την  
αγορά  των  προϊόντων  να  εμφανίζεται  το  υπόλοιπο  που  πρέπει  να  
συμπληρωθεί  ώστε  να  γίνει  η  αγορά  .  

 
2. Να  εισάγονται  θετικοί αριθμοί  μέχρι  μετά  από  την  ερώτηση «Θα  εισάγεται 

νέο αριθμό »  δώσουμε  απάντηση  «ΟΧΙ»  ή  «οχι». Να  υπολογίζεται  ο  
μεγαλύτερος  από  τους  αριθμούς  αυτούς και  να  εμφανίζεται. ( Για  τον   κάθε  
αριθμό  που  εισάγεται να  γίνεται  έλεγχος  ορθότητας ώστε  να  είναι θετικός  

αριθμός . Σε περίπτωση  λάθους  εισαγωγής να  εμφανίζεται  το  μήνυμα Λάθος 
Αριθμός ξαναδώσε θετικό  και να επαναλαμβάνεται  η  εισαγωγή του αριθμού)  

 
3. Μια  εταιρεία  αποφάσισε  να  δώσει  βοηθητικό  επίδομα  στους  υπαλλήλους  

της  για  το μήνα  Ιούλιο. Το  επίδομα  διαφοροποιείται  ανάλογα  με  το  φύλο  

του/της  υπαλλήλου  και  τον  αριθμό  των  παιδιών  του/της με  βάση  τους  
πίνακες :  

ΑΝΔΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ 

€ 

 ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ 

€ 

1 20  1 30 

2 50  2 80 

> = 3 120  >=3 160 

Να  γράψετε  αλγόριθμο  ο  οποίος  :  
 α. Να  διαβάζει  το  φύλο ( Α ή Γ ) το  οποίο  ελέγχεται  ως  προς  την  

ορθότητα   εισαγωγής  του . Επίσης  διαβάζει  το  μισθό  και  τον  αριθμό  των  
παιδιών  του  υπαλλήλου .  

 β. υπολογίζει  και  εμφανίζει  το  επίδομα  και  το  συνολικό  ποσό  που  θα  
εισπράξει  ο  υπάλληλος  το  μήνα  Ιούλιο  
 γ. δέχεται  απάντηση Ναι ή Όχι  για  τη  συνέχεια  ή  τον  τερματισμό  της  

επανάληψης μετά  την εμφάνιση  σχετικού  μηνύματος  
 δ. υπολογίζει  και  εμφανίζει  το  συνολικό  ποσό  επιδόματος που  πρέπει  να  

καταβάλλει  η  εταιρεία  στους  υπαλλήλους  της  
  



4. Ένας   συλλέκτης  γραμματοσήμων  επισκέπτεται  στο  διαδίκτυο  το  αγαπημένο  
του  ηλεκτρονικό  κατάστημα  φιλοτελισμού  προκειμένου  να  αγοράσει  

γραμματόσημα . Προτίθεται  να  ξοδέψει  μέχρι  1500 € . Να  κάνετε  αλγόριθμο  
ο  οποίος : 

α. Για  κάθε  γραμματόσημο  να  διαβάζει  την  τιμή  και  την  προέλευσή  του ( 
ελληνικό/ξένο) και  να  επιτρέπει  την  αγορά  του  εφόσον  η  τιμή του  δεν  
υπερβαίνει  το  διαθέσιμο  υπόλοιπο  χρημάτων . Διαφορετικά  να  τερματίζει  

τυπώνοντας  το  μήνυμα  «Τέλος αγορών» ( Δεν απαιτείται  έλεγχος  εγκυρότητας  
για  τα  δεδομένα  εισόδου ) 

β. Να  τυπώνει  
 1. Το  συνολικό  ποσό  που  ξόδεψε  ο  συλλέκτης  
 2. Το  πλήθος  των  Ελληνικών  και  το  πλήθος  των  ξένων  γραμματοσήμων 

που  αγόρασε  
 3. Το  ποσό  που  περίσσεψε  , εφόσον  υπάρχει  , διαφορετικά  το  μήνυμα  

«Εξαντλήθηκε  όλο  το  ποσό»  
 
5. Σε ένα διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εξετάζονται 1500 υποψήφιοι. Ως εξεταστικό 

κέντρο χρησιμοποιείται ένα κτίριο με αίθουσες διαφορετικής χωρητικότητας . Να  
γίνει  αλγόριθμος  ο  οποίος   

α. Για  κάθε  αίθουσα  θα  διαβάζει  τη  χωρητικότητά  της   
β. Θα  σταματάει  όταν  μπουν  σε  αίθουσες  και  οι  1500  υποψήφιοι.  
γ. Θα  εμφανίζει  το  πλήθος  των  αιθουσών  που  χρησιμοποιήθηκαν  και  το  

πλήθος  των  θέσεων  που  πιθανώς  έμειναν  κενές  μετά  την  τοποθέτηση  των  
υποψηφίων.  

 
6. Σε ένα διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εξετάζονται 1500 υποψήφιοι. Ως εξεταστικό 

κέντρο χρησιμοποιείται ένα κτίριο με αίθουσες διαφορετικής χωρητικότητας  Ο  

αριθμός  των  επιτηρητών  που  απαιτούνται  ανά  αίθουσα  καθορίζεται  
αποκλειστικά  με  βάση  τη  χωρητικότητα  της  αίθουσας   ως  εξής  :   

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ 

Μέχρι  και  15  θέσεις 1 

Από  16  μέχρι  και  23  θέσεις 2 

Πάνω  από  23  θέσεις 3 

 
Να  γίνει  πρόγραμμα  σε  ΓΛΩΣΣΑ  το  οποίο  
 α. Για  κάθε  αίθουσα  θα  διαβάζει  τη  χωρητικότητά  της  ,  θα  

υπολογίζει  και  θα  εμφανίζει  τον  αριθμο  των  επιτηρητών  που  χρειάζονται .  
 β. Θα  σταματάει  όταν  εξασφαλισθεί  ο  απαιτούμενος  συνολικός  

αριθμός  θέσεων .  
*  Θεωρείστε  ότι  η  συνολική  χωρητικότητα  των  αιθουσών  του  κτιρίου  
επαρκεί  για  τον  αριθμό  των  υποψηφίων  

 

7. Για  ένα  φιλανθρωπικό  σκοπό  συγκεντρώνονται  προσφορές  διαφόρων  

πολιτών  με  σκοπό  να  συγκεντρωθεί  ποσό  τουλάχιστον  2000€. Κάντε  
αλγόριθμο  που  να  δέχεται  την  κάθε  προσφορά ( ελέγχοντας  ότι  είναι  

θετικός  αριθμός) και  να  σταματά  όταν  συγκεντρωθεί  το  ποσό  που  
απαιτείται. Να  εμφανίζονται  στο  τέλος  το  πλήθος  των  προσφορών  που  

έγιναν  και   επίσης  η  μεγαλύτερη  από  αυτές.    
 



8. Ένας μαθητής που τελείωσε το γυμνάσιο με άριστα ζήτησε από τους γονείς του 

να του αγοράσουν ένα υπολογιστικό σύστημα αξίας 700 €. Οι γονείς του 

δήλωσαν ότι μπορούν να του διαθέσουν σταδιακά το ποσό, δίνοντάς του κάθε 

εβδομάδα ποσό διπλάσιο από την προηγούμενη, αρχίζοντας την πρώτη 

εβδομάδα με 8 €  Να αναπτύξετε αλγόριθμο που: 

1. να υπολογίζει και να εμφανίζει μετά από πόσες εβδομάδες θα μπορέσει 

να αγοράσει το υπολογιστικό σύστημα,  

2. να υπολογίζει, να ελέγχει και να εμφανίζει πιθανό περίσσευμα χρημάτων.  

9. Να  γίνει  αλγόριθμος  που  να  διαβάζει τη  μέση  θερμοκρασία  κάθε  ημέρας    
μιας  εβδομάδας  και  το  όνομα   της  ημέρας   αυτής  να  υπολογίζει  και  

εμφανίζει  το  όνομα   της  ημέρας  που  είχαμε  τη  χαμηλότερη  μέση  
θερμοκρασία . 

 
10. Κάντε  αλγόριθμο  που  να  διαβάζει  θερμοκρασίες  σε  βαθμούς  Κελσίου  που  

μετρήθηκαν  ανά  ώρα  σε  μια  πόλη  κατά  τη  διάρκεια  μιας  ημέρας . Να  

υπολογίζει  και  εμφανίζει  τη  μεγαλύτερη  και  τη  μικρότερη  μέτρηση  που  
έγινε. 

 
11. Κάντε  αλγόριθμο  που  να  διαβάζει  θερμοκρασίες  σε  βαθμούς  Κελσίου  που  

μετρήθηκαν  σε  μια  πόλη  κατά  τη  διάρκεια  μιας  ημέρας . Να  υπολογίζει  και  

εμφανίζει  τη  μεγαλύτερη  και  τη  μικρότερη  μέτρηση  που  έγινε καθώς  και  τη  
μέση  θερμοκρασία της  ημέρας  αυτής. Η  είσοδος  θερμοκρασιών  σταματά  

όταν  δώσουμε  την  τελευταία  μέτρηση  που   είναι  γνωστό  ότι  ήταν  μηδέν 
βαθμοί  Κελσίου  και  παρατηρήθηκε  μια  μόνο  φορά  στη  διάρκεια  της  ημέρας   
 

12. Κάντε  αλγόριθμο  που  να  διαβάζει  το  όνομα  και  την  τιμή  για  τα  προϊόντα  
που  αγοράζει  ένας  πελάτης  ενός  καταστήματος  , να  υπολογίζει  και  

εμφανίζει  την  τιμή  και  το  όνομα   του  φθηνότερου  προϊόντος. Η  εισαγωγή  
στοιχείων  ολοκληρώνεται  όταν  δοθεί  σαν  τιμή  προϊόντος  αρνητικός  αριθμός  
ή  μηδέν .  

 
13. Μια  πανεπιστημιακή  σχολή  4ετούς  φοίτησης, κάνει  μια  έρευνα  στους  

αποφοίτους  της  για  να  βγάλει  κάποια  συμπεράσματα   για  τη  διάρκειας  
σπουδών  τους. Να  γράψετε  αλγόριθμο  που  να  δέχεται  για  κάθε  πτυχιούχο  
τον  αριθμό  των  ετών  στα  οποία  ολοκλήρωσε  τις  σπουδές  του, καθώς  και  το  

φύλο  του ( Α ή Γ ) και  να  εμφανίζει: 

α. Τη   μέση  διάρκεια  φοίτησης  των  γυναικών  

β. Τη  μεγαλύτερη  διάρκεια  σπουδών  που  σημειώθηκε  από  άνδρα 

γ. Το  ποσοστό  των  γυναικών  που  ολοκλήρωσαν  τις  σπουδές  τους  

σε  περισσότερα  από  7  χρόνια, στο  σύνολο  των  φοιτητριών  

Ο  αλγόριθμος  θα  τερματίζει, όταν  δοθεί  σαν  διάρκεια  σπουδών , ένας  

αρνητικός  αριθμός.  

  



14. Το  επίδομα  που  χορηγεί  το  Ελληνικό  κράτος  σε  μια  οικογένεια  για  τον  

αριθμό  των  παιδιών  της  κατανέμεται  σύμφωνα  με  τον  παρακάτω  πίνακα: 

Αριθμός  Παιδιών  Επίδομα  ανά  παιδί  

1 80€ 

2-3 70€ 

>= 4 60€ 

Να   γράψετε  αλγόριθμο  ο  οποίος : 

α. Διαβάζει  το  πλήθος  των  παιδιών  μέχρι  να  δοθεί  ο  αριθμός  -1 ( Ο  

σωστός  αριθμός  παιδιών   πρέπει    να  είναι  από  0 – 15)  

β. Υπολογίζει  και  εμφανίζει   το   πλήθος  των  οικογενειών  με  το  

μεγαλύτερο  επίδομα.  

 
15. Δίνονται  οι  τελικοί  βαθμοί  των  25  μαθητών  ενός  τμήματος  της  Γ τάξης. Να  

βρείτε  και  να  εμφανίσετε  πόσοι  από  τους  μαθητές  είχαν  τον  μεγαλύτερο  
τελικό  βαθμό.  

 
16. Δίνονται η έκταση, ο πληθυσμός και το όνομα καθεμιάς από τις  28  χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που  

α) θα διαβάζει τα παραπάνω δεδομένα κάνοντας  έλεγχο  ορθότητας  
ώστε  ο  πληθυσμός  κάθε  χώρας  και  η  έκτασή  της  να  είναι  θετικοί   

αριθμοί  
β) θα εμφανίζει τη χώρα με τη μεγαλύτερη έκταση,  
γ) θα εμφανίζει τη χώρα με το μικρότερο πληθυσμό  και  

δ) θα εμφανίζει το μέσο όρο του πληθυσμού των  χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

 
17. Να  γίνει  αλγόριθμος  που  να  διαβάζει τη  μέση  θερμοκρασία  κάθε  ημέρας    

μιας  εβδομάδας  να  υπολογίζει  τη  χαμηλότερη  μέση  θερμοκρασία  της  
εβδομάδας  και  να  εμφανίζει  το  όνομα  της  ημέρας  που  την  είχε ( Θεωρείστε  

ότι  1η μέρα  της  εβδομάδας είναι η Κυριακή , 2η η Δευτέρα κλπ.. 
 

18. Για  τους  30  μαθητές  μιας  τάξης  δίνονται  για  τον  καθένα  το  
ονοματεπώνυμό  του  και  οι  βαθμοί  που  έλαβε  σε  τρεις  γραπτές  δοκιμασίες  
στο  μάθημα  της  Πληροφορικής στη  διάρκεια  του  τετραμήνου. Η  εισαγωγή  

στοιχείων  ολοκληρώνεται  όταν  δοθεί  σαν  ονοματεπώνυμο  μαθητή η λέξη 
ΤΕΛΟΣ. Για  κάθε  μαθητή  ο  τελικός  βαθμός  του  τετραμήνου  στην  

Πληροφορική, είναι  ο  μεγαλύτερος  από  τους  τρεις,  στις  τρεις  γραπτές  
δοκιμασίες. Να  βρείτε  τον  τελικό  βαθμό  του  κάθε  μαθητή  στην  
Πληροφορική  και  να βρείτε και εμφανίσετε  τον  τελικό  βαθμό  και  το  

ονοματεπώνυμο  του  μαθητή  με  τον  μεγαλύτερο τελικό  βαθμό.  
  



 

19. Να  γίνει  αλγόριθμος  ο  οποίος  να  διαβάζει  για  καθέναν  από  τους  25  

μαθητές  μιας  τάξης  το  όνομά   και  τους  βαθμούς  του  σε  πέντε  μαθήματα , 
να  υπολογίζει   και  να  εμφανίζει  το  μέσο  όρο  του  καθενός και  το  όνομά  του 

. 
20. Να  γίνει  αλγόριθμος  ο  οποίος  να  διαβάζει  το  όνομα  και  τους  βαθμούς σε  

12  μαθήματα   για κάθε  έναν  από  τους  μαθητές  μιας  τάξης .Για  τον  καθένα  

να  υπολογίζεται    ο  μέσος  όρος  του και  να  εμφανίζονται  το  όνομα  και  ο  
μέσος  όρος   του  . Η  εισαγωγή  ονομάτων  και  βαθμών  να  γίνεται  μέχρι  να  

δώσουμε  σαν  όνομα  το  κενό .Τέλος  να  εμφανίζεται  το  όνομα  του  
καλύτερου  μαθητή της  τάξης (με τον καλύτερο  μέσο  όρο )  

 

21. Κάντε  αλγόριθμο  ο  οποίος  να  διαβάζει  για  καθέναν  από  τους  25  μαθητές  
μιας  τάξης για  τον  καθένα το  όνομά  του  και  τους  τελικούς  του βαθμούς    

στα  15  μαθήματα  της  Γ  Λυκείου . Να  υπολογίζει  το  μέσο  όρο  του  καθενός  
και  να  μετρά  πόσοι  μαθητές  έχουν   μέσο  όρο  κάτω  από  9,5  (  
απορριπτόμενοι  )  καθώς  και  πόσοι  είναι  άριστοι ( > =  18 )  . Να  εμφανίζει   

τα  αποτελέσματα  . 
 

22. Οι εκατό (100) υπάλληλοι μιας εταιρείας έχουν  κανονικό  ωράριο   40 ώρες την 
εβδομάδα αλλά  πολύ  συχνά  κάνουν  και  υπερωρίες  ή  κάποιοι  μπορεί  να  μην  
δουλεύουν  κάποια  εβδομάδα  το  κανονικό  ωράριό  τους . Κάθε ώρα υπερωρίας 

αμείβεται με 5 € (ευρώ). Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:  

Α. Για καθένα από τους υπαλλήλους της εταιρείας  

α. διαβάζει το όνομά του και για κάθε μέρα από τις πέντε (5) εργάσιμες της 
εβδομάδας διαβάζει τις ώρες εργασίας του.  

β. υπολογίζει τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας του.  

γ. εάν έχει εργαστεί περισσότερο από 40 ώρες την εβδομάδα, εμφανίζει το 
όνομά του και υπολογίζει και εμφανίζει την αμοιβή του για τις υπερωρίες του.  

Β. Υπολογίζει και εμφανίζει, στο τέλος, το πλήθος των υπαλλήλων που έχουν 
εργαστεί λιγότερο από 40 ώρες την εβδομάδα.  

23. Σε ένα Μετεωρολογικό Σταθμό καταγράφονται ανά ημέρα και ώρα (24 

μετρήσεις ) η θερμοκρασία του περιβάλλοντος για μία εβδομάδα. Να γράψετε 
αλγόριθμο που:  

α. Διαβάζει   για κάθε ημέρα της εβδομάδας τη θερμοκρασία κάθε ώρας της 
ημέρας, ελέγχοντας ώστε  οι τιμές της θερμοκρασίας να είναι από –20 μέχρι 

και 50 (σε  αντίθετη  περίπτωση  να  επαναλαμβάνεται  η  εισαγωγή  της  ίδιας  
θερμοκρασίας)    

β. Υπολογίζει για κάθε ημέρα την  ελάχιστη  και  τη  μέγιστη μέτρηση και  τις  
εμφανίζει  . 
γ. Υπολογίζει και εμφανίζει το πλήθος των ημερών της εβδομάδας που είχαν 

μέση θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20 oC. 
  



24. Ένας εκδοτικός οίκος χρησιμοποιεί 35 διανομείς για τη διακίνηση των βιβλίων 

του. Στο τέλος κάθε μήνα καταγράφονται οι πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
από κάθε διανομέα ώστε να υπολογιστεί και το μπόνους που θα του αποδοθεί.  

Είναι ευνόητο ότι οι πωλήσεις ενός διανομέα σε χρονικό διάστημα ενός μηνός δεν 
είναι κατ’ ανάγκην 30. Το ποσό του μπόνους για  τον  κάθε  διανομέα  υπολογίζεται 
κλιμακωτά ανάλογα με το ποσό των μηνιαίων πωλήσεων κάθε διανομέα σύμφωνα με 

τον παρακάτω πίνακα: 
 

Μηνιαίες πωλήσεις 

διανομέα (€) 

Μπόνους 

% 

Μέχρι και 200 0 

Άνω των 200 μέχρι και 1000  1.5 

Άνω των 1000 4 

 
Να αναπτύξετε πρόγραμμα  που θα επιτελεί τις παρακάτω ενέργειες: 

1. Για κάθε διανομέα: 
 α. θα διαβάζει το όνομά του καθώς και το μηνιαίο βασικό μισθό του. 

 β. θα διαβάζει επαναληπτικά τα ποσά των πωλήσεων που πέτυχε τον 
προηγούμενο μήνα.  Η επαναληπτική διαδικασία θα ολοκληρώνεται όταν εισαχθεί 
αρνητικός αριθμός ή το μηδέν. 

 γ. θα υπολογίζει το μπόνους που θα λάβει και θα το εκτυπώνει.  
2. Θα ελέγχει ποιος διανομέας έχει τον υψηλότερο τελικό μισθό  και  θα  εμφανίζει  
το  όνομά  του  και  τις  απολαβές  του  

 

25. Κάντε  πρόγραμμα  που  για  κάθε  ένα  από  τους  πωλητές  μιας  εταιρείας  να  

διαβάζει  το  ονοματεπώνυμό  του  και  τις  πωλήσεις   του  ανά  ημέρα  κατά  τη  
διάρκεια  μιας   εβδομάδας  ( πέντε  εργάσιμες  ημέρες ) . Ο  εβδομαδιαίος  

στόχος συνολικών πωλήσεων  για  τον  κάθε  πωλητή  είναι  συνολικές  πωλήσεις  
10000  € . Η  εισαγωγή  στοιχείων  σταματά  όταν  δώσουμε  σαν  

ονοματεπώνυμο τη  λέξη  Τέλος . 
α. Εμφανίστε  τα  ονόματα  των  πωλητών  που   έπιασαν  τον  εβδομαδιαίο  

στόχο  
β. Βρείτε   το  εβδομαδιαίο  εισόδημα   του  κάθε   πωλητή  και  εμφανίστε  το  

όνομα  και  το  εισόδημα   αυτό , αν  είναι  γνωστό  ότι   ισχύουν  τα  εξής  για  τις  
εβδομαδιαίες  πωλήσεις  ενός  πωλητή   

Τα  πρώτα   1000 €  δεν  δίνουν  εισόδημα  στον  πωλητή  

Στα  επόμενα   9000 €  έχει κέρδος  10 %  επί  των  πωλήσεων 

Για  πωλήσεις  πέραν  των  10000 €  στο  επιπλέον  ποσό  ( αυτό  των  πάνω  από   

10000 €  )  το ποσοστό  κέρδους  του  είναι  25 %  

 

26. Να  γίνει  αλγόριθμος  ο  οποίος  να  διαβάζει  το  όνομα  και  τους  5  βαθμούς  
για  τους  μαθητές  μιας  τάξης .Για  τον  καθένα  να  υπολογίζεται  και  να  

εμφανίζεται  ο  μέσος  όρος  του .Να  μετριέται  επίσης το  πλήθος  των  μαθητών  
που  απορρίπτονται  ( μο < 9.5 ) και  να  υπολογίζεται  το  ποσοστό  τους στην  

τάξη . Η  εισαγωγή  ονομάτων  και  βαθμών  να  συνεχίζεται   μέχρι  να  δώσουμε  
σαν  όνομα  το  « Ψωμιάδης »  που  είναι  και  το  τελευταίο   επίθετο  στον  
κατάλογο   της  τάξης .( Το  επίθετο   Ψωμιάδης   υπάρχει  2  φορές  στην  τάξη )  

  



27. Στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τρεις θεματικές ενότητες. 

Ο βαθμός κάθε θεματικής ενότητας είναι από 1 έως 100. Η συνολική 
βαθμολογία κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών του 

στις τρεις θεματικές ενότητες. Ο υποψήφιος θεωρείται ως επιτυχών, αν η 
συνολική βαθμολογία του είναι τουλάχιστον 55 και ο βαθμός του σε κάθε 

θεματική ενότητα είναι τουλάχιστον 50.  
Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:  

Για κάθε υποψήφιο: 

α. Να διαβάζει το όνομά του και τους βαθμούς του σε καθεμία από τις τρεις 

θεματικές ενότητες. (Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων).  

β. Να εμφανίζει τον μεγαλύτερο από τους βαθμούς που πήρε στις τρεις 

θεματικές ενότητες.  

γ. Να εμφανίζει το όνομα και τη συνολική βαθμολογία του στην περίπτωση 

που είναι επιτυχών.  

δ. Ο αλγόριθμος να τερματίζει όταν δοθεί ως όνομα η λέξη “ΤΕΛΟΣ”.  

ε. Στο τέλος να εμφανίζει το όνομα του επιτυχόντα με τη μικρότερη συνολική 

βαθμολογία. Θεωρήστε ότι είναι μοναδικός.  

28. Σε ένα πάρκινγκ η χρέωση γίνεται κλιμακωτά, όπως φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα:  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΩΡΑ  

Μέχρι και 3 ώρες  2 €  

Πάνω από 3 έως και 5 ώρες  1,5 €  

Πάνω από 5 ώρες  1,3 €  

 

Να κατασκευάσετε πρόγραμμα το οποίο:  

α) περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων.  

β) για κάθε αυτοκίνητο που στάθμευσε στο πάρκινγκ:  
i. διαβάζει τον αριθμό κυκλοφορίας μέχρι να δοθεί το 0. Να θεωρήσετε 

ότι ο αριθμός  κυκλοφορίας μπορεί να περιέχει τόσο γράμματα όσο και 
αριθμούς.  

ii. διαβάζει τη διάρκεια στάθμευσης σε ώρες και τη δέχεται μόνο εφ’ 

όσον είναι μεγαλύτερη από το 0.  
iii. υπολογίζει  το ποσό  που πρέπει να πληρώσει ο κάτοχός του.  

        iv. εμφανίζει τον αριθμό κυκλοφορίας και το ποσό που αναλογεί.  
γ) εμφανίζει το πλήθος των αυτοκινήτων που έμειναν στο πάρκινγκ μέχρι και 

δύο ώρες. 
 


