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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Να αναπτύξετε πρόγραμμα που θα διαβάζει 2 αριθμούς και θα εκτυπώνει τον μεγαλύτερο
από αυτούς.

2. Να αναπτύξετε πρόγραμμα που θα διαβάζει έναν αριθμό (θεωρούμε ότι είναι θετικός) και
θα εκτυπώνει μήνυμα σχετικά με το αν είναι άρτιος ή περιττός.

3. Να αναπτυχθεί πρόγραμμα που θα διαβάζει ένα θετικό ακέραιο αριθμό και θα εκτυπώνει
μήνυμα σχετικά με το αν είναι τριψήφιος ή όχι. Επίσης θα εκτυπώνει μήνυμα σχετικά με
το αν είναι πολλαπλάσιο του 3.

4. Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει 2 ακέραιους αριθμούς και να εμφανίζει τη διαφορά
τους. Εάν η διαφορά τους είναι μηδέν, τότε να εμφανίζει το μήνυμα «οι αριθμοί είναι
ίσοι».

5. Να αναπτύξετε πρόγραμμα που θα διαβάζει 3 αριθμούς και θα εκτυπώνει τον μεγαλύτερο
από αυτούς.

6. Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει δυο αριθμούς. Εάν ο δεύτερος είναι μεγαλύτερος
του πρώτου, τότε να υπολογίζει και να εμφανίζει το γινόμενό τους. Διαφορετικά να
υπολογίζει και να εμφανίζει το άθροισμά τους.

7. Κατά την είσοδο σε ένα μουσείο, ένας επισκέπτης πληρώνει ένα εισιτήριο αξίας 8€. Όταν
όμως επισκέπτεται το μουσείο μια ομάδα επισκεπτών, τότε, εάν η ομάδα αποτελείται από
7 ή περισσότερα άτομα, πληρώνει ένα εισιτήριο λιγότερο. Να γραφεί πρόγραμμα που κατά
την επίσκεψη μιας ομάδας επισκεπτών στο μουσείο θα διαβάζει τον αριθμό ατόμων από
τα οποία αποτελείται η ομάδα, να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσό που θα καταβάλει
όλη η ομάδα μαζί, ως αντίτιμο για την έκδοση των εισιτηρίων.

8. Ένας καθηγητής μαθηματικών ισχυρίζεται στους μαθητές του το εξής:
«Σκεφτείτε ένα αριθμό και διπλασιάστε τον. Στο αποτέλεσμα προσθέστε τον αριθμό 10. Το
άθροισμα που βρήκατε να το διαιρέσετε με το 2 και από το πηλίκο να αφαιρέσετε τον αριθμό
που σκεφτήκατε αρχικά. Το αποτέλεσμα θα είναι πάντοτε ο αριθμός 5!!»
Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει τον αριθμό που σκέφτηκε ένας μαθητής και
υλοποιώντας τις παραπάνω πράξεις να εξετάζει εάν ισχύει ο ισχυρισμός του καθηγητή
εμφανίζοντας το μήνυμα «Πάντα προκύπτει ο αριθμός 5» ή διαφορετικά να εμφανίζει το
μήνυμα «Δεν ισχύει ο ισχυρισμός του καθηγητή».

9. Στον τελικό του διαγωνισμού «Επιδείξεις με ποδήλατο» έλαβαν μέρος 3 αθλητές οι οποίοι
βαθμολογήθηκαν για τις φιγούρες τους με ένα ακέραιο βαθμό από το 0 έως το 100. Να
γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει το ονοματεπώνυμο του κάθε αθλητή και τον βαθμό
που έλαβε και θα εμφανίζει το ονοματεπώνυμο του αθλητή με τον καλύτερο βαθμό.
Θεωρήστε ότι όλοι οι αθλητές έλαβαν διαφορετικό βαθμό.

10. Στον τελικό του διαγωνισμού «Παιδική ζωγραφική» έλαβαν μέρος 3 νεαροί, οι οποίοι
βαθμολογήθηκαν για τη ζωγραφιά τους. Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει το
επίθετο, το όνομα και τον βαθμό που έλαβε κάθε ένας από αυτούς και να εμφανίζει το
επίθετο και το όνομα του νεαρού με τον καλύτερο βαθμό. Θεωρήστε ότι όλοι οι νεαροί
έλαβαν διαφορετικό βαθμό.
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11. Σε μια λαχειοφόρο αγορά διατέθηκαν λαχνοί με νούμερα από το 1 έως το 1000.Μετά από
κλήρωση προέκυψε ότι ο λαχνός με αριθμό 432 κερδίζει ένα laptop, ο λαχνός με αριθμό
274 κερδίζει ένα κινητό τηλέφωνο και ο λαχνός με αριθμό 998 κερδίζει ένα tablet. Να
γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει τον αριθμό ενός λαχνού και, αν κερδίζει, θα εμφανίζει
το είδος του δώρου, διαφορετικά θα εμφανίζει το μήνυμα «Δεν κερδίζει».

12. Σε ένα κατάστημα οι τιμές των προϊόντων στις ετικέτες αναγράφονται χωρίς τον ΦΠΑ.
Να γραφεί πρόγραμμα της ταμειακής μηχανής που θα διαβάζει για ένα πρόγραμμα την
τιμή του (χωρίς ΦΠΑ 23%), καθώς και το ποσό που έδωσε ο πελάτης για την αγορά του
και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει την τελική τιμή του προϊόντος (με ΦΠΑ) και τα ρέστα
που δικαιούται ο πελάτης.

13. Να γραφεί πρόγραμμα που να διαβάζει το βαθμό ενός μαθητή και να εμφανίζει το
χαρακτηρισμό «Απορρίπτεται» αν είναι μικρότερος του 9.5, «Σχεδόν Καλά» αν είναι έως
και 13, «Καλά» αν είναι έως και 16, «Πολύ καλά» αν είναι έως και 18 και «Άριστα» αν
είναι άνω του 18.
Να γίνεται έλεγχος αν ο βαθμός είναι αριθμός από 0 έως και 20 και σε διαφορετική
περίπτωση να εκτυπώνεται αντίστοιχο μήνυμα λάθους.

14. Μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας χρεώνει τις υπηρεσίες τηλεφωνίας που παρέχει στους
συνδρομητές της ως εξής: Πάγια χρέωση 9€, κάθε δευτερόλεπτο συνομιλίας χρεώνεται
προς 0,003€, ενώ κάθε γραπτό μήνυμα προς 0,043€. Να αναπτυχθεί πρόγραμμα που θα
διαβάζει τον κωδικό ενός συνδρομητή, τον χρόνο ομιλίας και τα μηνύματα που έστειλε
τον περασμένο μήνα και θα εκτυπώνει τον κωδικό και το ποσό του λογαριασμού του.
Επισημαίνεται ότι όλες οι τιμές προσαυξάνονται με ΦΠΑ 23%.

15. Το ημερομίσθιο ενός εργαζόμενου είναι 70€ , ενώ το ποσοστό των κρατήσεων για
ασφάλεια είναι 11%. Το ποσοστό φορολόγησης είναι 8.5%, ωστόσο παρακρατείται όταν
οι μικτές μηνιαίες αποδοχές είναι μεγαλύτερες από 1200€. Να αναπτύξετε πρόγραμμα που
θα διαβάζει το όνομα ενός εργαζόμενου και τις ημέρες απασχόλησής του για τον τρέχοντα
μήνα και θα εμφανίζει τις καθαρές αποδοχές του εργαζόμενου.

16. Η διοίκηση ενός εργοστασίου αποφάσισε να δώσει σε όλους τους εργαζόμενους αύξηση
11% ως επίδομα εξομάλυνσης του μισθού. Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει τις
μηνιαίες αποδοχές ενός εργαζομένου και θα εκτυπώνει το ποσό του επιδόματος
εξομάλυνσης, καθώς και τον τελικό μισθό του εργαζομένου.

17. Σε 3 διαφορετικούς αγώνες πρόκρισης για την Ολυμπιάδα στο άλμα εις μήκος ένας
αθλητής πέτυχε τις επιδόσεις Α, Β, Γ. Να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο: α) Θα διαβάζει
τις τιμές των επιδόσεων Α, Β, Γ. β) Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τη μέση τιμή των
παραπάνω τιμών. γ) Θα εμφανίζει το μήνυμα "ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ", αν η παραπάνω μέση
τιμή είναι μεγαλύτερη των 8 μέτρων.

18. Σε 3 διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης καταγράφηκαν στις 12 το μεσημέρι οι
θερμοκρασίες Α, Β, Γ. Να αναπτύξετε πρόγραμμα που α) θα διαβάζει τις θερμοκρασίες
Α, Β, Γ. β) θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τη μέση τιμή των παραπάνω θερμοκρασιών. γ)
Θα εμφανίζει το μήνυμα "ΚΑΥΣΩΝΑΣ", αν η μέση τιμή είναι μεγαλύτερη των 37 βαθμών
Κελσίου.
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19. Μεγάλο παρκινγκ ακολουθεί την εξής πολιτική τιμολόγησης: Για στάθμευση το κόστος
είναι 9.5€ ανά ώρα. Ωστόσο, για χρονική διάρκεια μεγαλύτερη των 4ων ωρών το ποσό
αυτό γίνεται 8.5€ ανά ώρα για όλες τις ώρες. Σημειώνεται ότι στα παραπάνω ποσά υπάρχει
επιβάρυνση ΦΠΑ 23%. Να αναπτύξετε πρόγραμμα που θα διαβάζει τη χρονική διάρκεια
στάθμευσης για ένα αυτοκίνητο και θα εκτυπώνει το ποσό που πρέπει να πληρωθεί.

20. Ένας προμηθευτής πουλάει στους εμπόρους ενός προϊόν σύμφωνα με τη τιμολογιακή
πολιτική που φαίνεται στον επόμενο πίνακα. Ο έμπορος προσθέτει 30% κέρδος και στην
συνέχεια 23% ΦΠΑ. Να γίνει πρόγραμμα που θα διαβάζει τον αριθμό των τεμαχίων που
κάποιος έμπορος προτίθεται να αγοράσει και θα εμφανίζει την τελική τιμή του προϊόντος
στον καταναλωτή για ένα τεμάχιο.

Τεμάχια Τιμή ανά τεμάχιο

1 - 50 3,50€

51 - 100 3,20€

101 - 200 2,80€

> 200 2,40€

21. Σε ένα κατάστημα αποφασίστηκε λόγω των Χριστουγέννων να προσφέρεται έκπτωση
στους πελάτες ανάλογα με το ποσό των αγορών και με βάση τον παρακάτω πίνακα:

Αγορές (Euro) Έκπτωση

Μέχρι 100 6%

101 – 300 9%

Άνω των 300 12%

Να γραφεί πρόγραμμα που:

α) να διαβάζει το ποσό αγοράς ενός πελάτη.

β) να υπολογίζει το ποσό της έκπτωσης που του αναλογεί.

γ) να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσό που θα πληρωθεί στο κατάστημα καθώς και
την έκπτωση που αναλογεί.

(Σημείωση: να θεωρηθεί ότι το ποσό αγοράς είναι θετικός αριθμός).

22. Μία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας παρέχει υπηρεσίες παροχής internet στους συνδρομητές
της. Σύμφωνα με τα οικονομικά προγράμματα που έχει ανακοινώσει, προσφέρει 120MB
δωρεάν με πάγιο 12€ και στην συνέχεια 0,65€ για κάθε επιπλέον MB που κατεβάζουν στο
κινητό τους από το internet. Να γίνει πρόγραμμα  που θα διαβάζει τον αριθμό των MB
που κάποιος συνδρομητής κατέβασε στο κινητό του και να υπολογίζει και εκτυπώνει το
ποσό που πρέπει να καταβάλει στην εταιρεία.

23. Μια τράπεζα σε μια προσπάθεια χορήγησης νέων πιστωτικών καρτών ανακοίνωσε ότι σε
κάθε κάτοχο πιστωτικής θα επιστρέφεται ανά τρίμηνο χρηματικό ποσό ανάλογα με τους
πόντους που έχει συγκεντρώσει χρησιμοποιώντας την κάρτα, σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα (κλιμακωτός υπολογισμός):
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Πόντοι από αγορές(Π) Ποσό € ανά πόντο

1000 ≤ Π < 3000 1.20

3000≤ Π ≤ 6000 2

6000 < Π 3

Να αναπτυχθεί πρόγραμμα που θα διαβάζει τον αριθμό των πόντων ενός συνδρομητή
πιστωτικής κάρτας και θα εμφανίζει τα χρήματα που θα λάβει ως δώρο από τη χρήση της
κάρτας.

24. Μια εταιρία κινητής τηλεφωνίας χρεώνει τους πελάτες της με βάση τις μονάδες ομιλίας,
τα SMS και τα MMS ως εξής:

Μονάδες Ομιλίας:

0-200 μονάδες: 12 λεπτά του Ευρώ ανά μονάδα

201-400 μονάδες: 9 λεπτά του Ευρώ ανά μονάδα

401 μονάδες και πάνω: 6 λεπτά του Ευρώ ανά μονάδα

SMS

Τα πρώτα 50 μηνύματα: δωρεάν

51 μηνύματα και πάνω: 0.15€ ανά μήνυμα

MMS

0.40€ για κάθε MMS

Στο ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των παραπάνω 3 ποσών, υπολογίζεται ΦΠΑ
23%. Στο ποσό αυτό προστίθεται και πάγιο 12€ για να υπολογιστεί το τελικό ποσό
πληρωμής.

Να γραφεί πρόγραμμα που:

α) Θα διαβάζει τις μονάδες ομιλίας, τον αριθμό SMS και τον αριθμό MMS ενός χρήστη.

β) Θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το ΦΠΑ.

γ) Θα εμφανίζει το τελικό ποσό πληρωμής.

25. Ένας καταναλωτής πηγαίνει σε ένα κατάστημα της Αττικής για να αγοράσει ένα λίτρο
γάλακτος. Στο κατάστημα βρίσκει τρείς διαφορετικές μάρκες γάλακτος, διαφορετικών
ποσοτήτων ( όλες εκφρασμένες σε λίτρα) και διαφορετικής τιμής. Έτσι επιθυμεί με τη
βοήθεια αλγόριθμου να εντοπίσει το γάλα ή τα γάλατα με την πιο συμφέρουσα τιμή.

Να γραφεί πρόγραμμα που να:

α) Διαβάζει για το καθένα από τα 3 γάλατα το όνομα, την ποσότητα, και την τιμή του.

β) Υπολογίζει την τιμή ανά λίτρο γάλακτος.

γ) Εμφανίζει το όνομα (ή τα ονόματα) των γαλάτων που έχουν τη μικρότερη τιμή.
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26. Ένα κατάστημα πώλησης ηλεκτρονικών παιχνιδιών, έχει θέσει ως στόχο για τις ημέρες
των Χριστουγέννων την προώθηση μιας συγκεκριμένης κονσόλας παιχνιδιών. Για το λόγο
αυτό, σκοπεύει να δώσει προμήθεια στους πωλητές της, ανάλογα με τα τεμάχια που θα
καταφέρει ο καθένας να πουλήσει. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το ποσοστό επί των
πωλήσεων που θα λάβει σαν προμήθεια ο πωλητής και υπολογίζεται κλιμακωτά.

Τεμάχια Ποσοστό επί της πώλησης

1 - 20 0,2%

21-50 0,25%

51 - 100 0,3%

101 και πάνω 0,4%

Εάν κάθε κονσόλα κοστίζει 150 ευρώ, να γίνει πρόγραμμα που θα διαβάζει τα τεμάχια
που πούλησε ένας πωλητής και θα εμφανίζει την προμήθεια που θα λάβει ο πωλητής.

27. Το υπουργείο οικονομικών επιβάλλει τέλη κυκλοφορίας στα ιδιωτικής χρήσεως
επιβατηγά οχήματα  (αυτοκίνητα και δίκυκλα) ανάλογα με τον κυβισμό τους σύμφωνα με
τον παρακάτω πίνακα:

Τύπος Οχήματος Κυβισμός Τέλος Κυκλοφορίας

Δίκυκλα Μέχρι 500 cc 50 €

Δίκυκλα Από 501cc και άνω 100 €

Αυτοκίνητα Μέχρι 1358 cc 100 €

Αυτοκίνητα Από 1359 μέχρι 1750 cc 150 €

Αυτοκίνητα Από 1751 μέχρι 2000 cc 200 €

Αυτοκίνητα Από 2000cc και άνω 300 €

Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο:

α) να διαβάζει τον τύπο του οχήματος ( Δ = Δίκυκλο, Α = Αυτοκίνητο ) και τον κυβισμό

του ( Να θεωρήσετε θετικό τον αριθμό του κυβισμού).

β) να υπολογίζει τα αντίστοιχα τέλη κυκλοφορίας του οχήματος.

γ) να εμφανίζει το ποσό που αναλογεί.

28. Στο φορολογικό σύστημα μιας χώρας οι μισθωτοί έχουν κωδικό Μ και οι ελεύθεροι
επαγγελματίες ΕΕ.
Το ποσοστό φόρου παρακρατείται από το εισόδημα. Κάθε φορολογούμενος έχει ΑΦΜ
(ένας ακέραιος αριθμός) που είναι διαφορετικός για τον καθένα.

Να γραφεί πρόγραμμα  που:

α) Διαβάζει το ΑΦΜ ενός φορολογούμενου και το εισόδημά του.
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β) Ελέγχει αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή μισθωτός και καταχωρεί τον κωδικό του
σε μια μεταβλητή Κ. Το ΑΦΜ των μισθωτών λήγει σε 1 ή 2. Όλοι οι υπόλοιποι
θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες.

γ) Υπολογίζει και εμφανίζει το φόρο που αντιστοιχεί στο φορολογούμενο, σύμφωνα με
τον παρακάτω πίνακα, μετά τη λέξη «ΦΟΡΟΣ».

Μισθωτοί Ελεύθεροι επαγγελματίες

Εισόδημα Φόρος Εισόδημα Φόρος

Έως και  10000€ 0%

Για το σύνολο του
ποσού 30%

Από 10000€ έως
και 20000€ 15%

Πάνω από
20000€ 25%

29. Μια εταιρεία εκτυπώσεων ψηφιακών φωτογραφιών από κάρτες μνήμης, ακολουθεί την
εξής τιμολογιακή πολιτική: Χρεώνει πάγιο ποσό 1.5€ για κάθε εκτύπωση και εφαρμόζει
κλιμακωτή χρέωση ανάλογα με τον αριθμό φωτογραφιών σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα.

Αριθμός φωτογραφιών Χρέωση ανά φωτογραφία

1 - 5 Δωρεάν

6-30 0,3 €

31 - 100 0,2 €

101 και πάνω 0,1 €

Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο:

α. Θα διαβάζει τον αριθμό των φωτογραφιών που θα εκτυπωθούν σε μια εκτύπωση.

β. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το τελικό κόστος της εκτύπωσης.

30. Η επιλογή ενός ατόμου για μια θέση «προγραμματιστή Η/Υ» σε μια επιχείρηση γίνεται με
μοριοδότηση. Τα μόρια προκύπτουν ως εξής:
 Από το είδος του πτυχίου του. Αν είναι πτυχιούχος ΑΕΙ λαμβάνει 80 μόρια, αν είναι

απόφοιτος ΤΕΙ, λαμβάνει 70 μόρια, αν είναι απόφοιτος ΙΕΚ λαμβάνει 50 μόρια.
 Από τους μήνες εργασίας του. Αν έχει εργαστεί μέχρι 24 μήνες λαμβάνει 2 μόρια για

κάθε μήνα εργασίας, αν έχει εργαστεί από 25 έως 60 μήνες λαμβάνει 3 μόρια για
κάθε μήνα εργασίας, αν έχει εργαστεί από 61 έως 100 μήνες λαμβάνει 5 μόρια για
κάθε μήνα εργασίας.

 Αν έχει πτυχίο ξένης γλώσσας λαμβάνει 50 μόρια.
Να υλοποιηθεί πρόγραμμα το οποίο:
α. Θα διαβάζει το ονοματεπώνυμο ενός ατόμου , τους μήνες που έχει εργαστεί και το είδος
του πτυχίου που κατέχει (ΑΕΙ,ΤΕΙ, ΙΕΚ).
β. Θα ρωτάει με κατάλληλο μήνυμα αν κατέχει πτυχίο ξένων γλωσσών και θα αποθηκεύει
την απάντηση (ΝΑΙ, ΟΧΙ).
γ. Θα υπολογίζει τα μόρια που έχει συγκεντρώσει.
δ. Θα εμφανίζει το ονοματεπώνυμο του ατόμου και τα μόρια που έχει συγκεντρώσει.


