
Εξεταστέα ύλη για το διαγώνισμα τετραμήνου  

 

Αριθμητικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση, ύψωση σε 

δύναμη, τετραγωνική ρίζα) 

Προτεραιότητα πράξεων 

Τελεστές mod και div 

Μεταβλητές 

Βέλος εκχώρησης 

Εντολές «Διάβασε» και «Γράψε» 

 

  



Ασκήσεις - Προβλήματα 

1.Γράψτε αλγόριθμο ο οποίος δέχεται τα ύψη τριών  μαθητών σε εκατοστά και τυπώνει το 

μέσο ύψος τους σε μέτρα. 

Αλγόριθμος μέσο_ύψος 
Εμφάνισε "Δώσε τα ύψη των τριών μαθητών σε εκατοστά" 
Διάβασε υψ1, υψ2, υψ3 
μο ← ((υψ1 + υψ2 + υψ3) / 3) / 100 
Εμφάνισε "Μέσο ύψος ", μο, " μέτρα" 
Τέλος μέσο_ύψος 

 

2. Γράψτε αλγόριθμο ο οποίος δέχεται βαθμούς Φαρενάϊτ και υπολογίζει βαθμούς Κελσίου 

με βάση τον εξής τύπο: Κελσίου = 5/9 (Φαρενάϊτ-32) 

Αλγόριθμος θερμοκρασίες 
Εμφάνισε "Δώσε την θερμοκρασία σε βαθμούς Φαρενάιτ" 
Διάβασε φ 
κ ← (5/ 9)*(φ - 32)  
Εμφάνισε "Οι ", φ, " βαθμοί Φαρενάιτ είναι ", κ, " βαθμοί Κελσίου" 
Τέλος θερμοκρασίες 

 

3. Γράψτε αλγόριθμο ο οποίος δέχεται την τιμή ενός προϊόντος και υπολογίζει την τιμή του 

μαζί με τον φόρο, δεδομένου ότι ΦΠΑ = 23%. 

Αλγόριθμος υπολογισμός_φπα 
Εμφάνισε "Δώσε την τιμή του προϊόντος" 
Διάβασε τιμή 
φπα ← τιμή * 23/ 100 
τελική ← τιμή + φπα 
Εμφάνισε "Ο φπα είναι ", φπα 
Εμφάνισε "Η τιμή πώλησης είναι ", τελική 
Τέλος υπολογισμός_φπα 

 

4. Φτιάξτε έναν αλγόριθμο που δέχεται τιμή ενός προϊόντος και το ποσοστό % της 

έκπτωσης που έχει και υπολογίζει την μειωμένη νέα τιμή του προϊόντος. 

Αλγόριθμος υπολογισμός_έκπτωσης 
Εμφάνισε "Δώσε την τιμή του προϊόντος" 
Διάβασε τιμή 
Εμφάνισε "Δώσε το ποσοστό έκπτωσης" 
Διάβασε ποσ_εκπ 
έκπτωση ← τιμή * ποσ_εκπ/ 100 
τελική ← τιμή - έκπτωση 
Εμφάνισε "Με έκπτωση ", ποσ_εκπ, "% η τιμή είναι ", τελική 
Τέλος υπολογισμός_έκπτωσης 

 

  



5. Θεωρείστε ότι ένα ορθογώνιο σπίτι βρίσκεται κτισμένο μέσα σε ορθογώνιο οικόπεδο. Το 

υπόλοιπο του οικοπέδου είναι καλυμμένο με γκαζόν. Να γραφτεί αλγόριθμος που διαβάζει 

τις διαστάσεις του οικοπέδου και του σπιτιού και υπολογίζει και τυπώνει τον χρόνο σε 

λεπτά που χρειάζεται κάποιος να κουρέψει το γκαζόν αν σε κάθε δευτερόλεπτο κουρεύει 

0,2 τετραγωνικά μέτρα γκαζόν. 

Αλγόριθμος κούρεμα_γκαζόν 
Εμφάνισε "Δώσε διαστάσεις οικοπέδου" 
Διάβασε οικ_χ, οικ_ψ 
Εμφάνισε "Δώσε διαστάσεις σπιτιού" 
Διάβασε σπι_χ, σπι_ψ 
γκαζόν ← (οικ_χ* οικ_ψ) - (σπι_χ* σπι_ψ)  
χρόνος ← γκαζόν/ 0.2 
Εμφάνισε "Θα χρειαστούν ", χρόνος/ 60, " λεπτά" 
Τέλος κούρεμα_γκαζόν 

 

6. Γράψτε  έναν αλγόριθμο που δέχεται έναν διψήφιο αριθμό και υπολογίζει το πλήθος των 

μονάδων και δεκάδων στον αριθμό αυτό. 

Αλγόριθμος μονάδες_δεκάδες 
Εμφάνισε "Δώσε έναν διψήφιο αριθμό" 
Διάβασε διψ 
μονάδες ← διψ mod 10 
δεκάδες ← διψ div 10 
Εμφάνισε "Ο αριθμός ", διψ, " έχει ", μονάδες, " μονάδες και 
", δεκάδες, " δεκάδες" 
Τέλος μονάδες_δεκάδες 

 

7. Γράψτε  αλγόριθμο  που δέχεται έναν τριψήφιο αριθμό και θα εμφανίζει τα ψηφία του 

αριθμού με αντίστροφη σειρά . π.χ. αν δώσω 275 να μου γράφει 5 7 2 

Αλγόριθμος αντίστροφη_σειρά 
Διάβασε τρι 
ψηφ1 ← τρι mod 10 
ψηφ2 ← (τρι div 10) mod 10 
ψηφ3 ← (τρι div 100) mod 10 
Εμφάνισε ψηφ1, ψηφ2, ψηφ3 
Τέλος αντίστροφη_σειρά 

 

  


