
1. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος: 

Αλγόριθμος Β2  

Διάβασε Ν 

Σ 0 

Λ1 

Για Κ από 1 μέχρι Ν με βήμα 2 

Σ Σ +λ  

Λ  Λ + 1  

Εμφάνισε Σ,Λ  

Τέλος_Επανάληψης  

Τέλος Β2 

Να γράψετε στο γραπτό σας τους αριθμούς που θα εμφανιστούν κατά την εκτέλεση του 

παραπάνω αλγορίθμου στην οθόνη αν δοθεί ως είσοδος ο αριθμός 6. 

 

2. Ποιες τιμές πρέπει να εισάγουμε στις μεταβλητές α, τ, β ώστε η εκτέλεση της εντολής 

επανάληψης στο παρακάτω τμήμα αλγορίθμου να εμφανίσει διαδοχικά: 

i. Όλους τους αριθμούς από το 1 μέχρι και το 100 (Μονάδες 6) 

ii. Τους περιττούς αριθμούς 1,3,5 99 (Μονάδες 7) 

Διάβασε α, τ, β 

Για i από α μέχρι τ με_βήμα β 

 Εμφάνισε i  

Τέλος_Επανάληψης 

Να μεταφέρετε στο γραπτό σας τις τιμές των μεταβλητών α, τ ,β για κάθε περίπτωση. 

 

3. Στο Μαραθώνιο της Αθήνας τρέχουν N=6 δρομείς από διάφορες χώρες του κόσμου. Να 

αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος: 

Δ1. Για κάθε αθλητή να διαβάζει τη χώρα προέλευσης και τον χρόνο που έκανε. Μονάδες 5 

Δ2. Εμφανίζει πόσοι Έλληνες δρομείς αγωνίστηκαν. Μονάδες 10 

Δ3. Εμφανίζει τον μικρότερο χρόνο που επιτεύχθηκε. 

Μονάδες 10 

 

4. Σε μια εξέταση ξένης γλώσσας N=6 υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά και γραπτά και 

βαθμολογούνται από το 1 έως το 100 σε κάθε εξέταση. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο 

οποίος: 

Δ1. Να διαβάζει το όνομα, την προφορική και τη γραπτή βαθμολογία κάθε υποψηφίου. 5 

μονάδες 

Δ2 Να εμφανίζει στη συνέχεια το μήνυμα «Η προφορική βαθμολογία είναι μεγαλύτερη από 

τη γραπτή», στην περίπτωση που αυτό συμβαίνει. 10 μονάδες Δ3. Να εμφανίζει στο τέλος, το 

μέσο όρο της γραπτής βαθμολογίας όλων των υποψηφίων. 10 μονάδες 

5.  

Σε κάποιο σημείο της Εθνικής οδού είναι εγκατεστημένο ένα ειδικό σύστημα το οποίο 

μετράει την ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων με μεγάλη ακρίβεια. Το όριο ταχύτητας 

στο συγκεκριμένο σημείο είναι 100 km/h. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος για N=6 οχήματα: 

Δ1. Να διαβάζει τον αριθμό πινακίδας και την ταχύτητα κάθε οχήματος. Μονάδες 5 

Δ2. Να εμφανίζει το πλήθος των οχημάτων που ξεπέρασαν το όριο ταχύτητας. Μονάδες 10 

Δ3. Να εμφανίζει την υψηλότερη ταχύτητα που πέρασε κάποιος. 

Μονάδες 10 

 



6. Σε έναν αγώνα στον τελικό του άλματος εις μήκος, οι πρώτοι δέκα αθλητές έχουν 

δικαίωμα να κάνουν ακόμα μια προσπάθεια. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος για κάθε 

έναν από τους δέκα αθλητές: 

Δ1. Να διαβάζει το μήκος του άλματος κάθε αθλητή. Θεωρήστε ότι για άκυρο άλμα δίνεται 

ως μήκος ο αριθμός μηδέν (0). Μονάδες 5 

Δ2. Να εμφανίζει το πλήθος των αθλητών που είχαν άκυρη προσπάθεια. Μονάδες 10 

Δ3. Να εμφανίζει το μέσο όρο μήκους των έγκυρων αλμάτων. Μονάδες 10 

 

7. Στο πληροφοριακό σύστημα ενός βιβλιοπωλείου καταχωρούνται για κάθε ένα από τα 

1800 βιβλία του, ο τίτλος, ο συγγραφέας και η τιμή του βιβλίου. Να αναπτύξετε 

αλγόριθμο, ο οποίος: 

Δ1. Για κάθε βιβλίο να διαβάζει τα παραπάνω δεδομένα. Μονάδες 10 

Δ2. Εμφανίζει το πλήθος των βιβλίων του συγγραφέα ΈΛΥΤΗ”. Μονάδες 5 Δ3. Εμφανίζει 

την συνολική αξία των βιβλίων που καταχωρήθηκαν Μονάδες 10 

 

8. Σ’ ένα διαγωνισμό δήλωσαν συμμετοχή 10 άτομα. Οι διαγωνιζόμενοι πέρασαν από μια 

επιτροπή, και βαθμολογήθηκαν με ακέραιους αριθμούς από το 1 μέχρι και το 100. Να 

γραφτεί αλγόριθμος, ο οποίος: 

Δ1. Να διαβάζει το όνομα και την βαθμολογία κάθε διαγωνιζόμενου. 

Μονάδες 5 

Δ2. Να εμφανίζει το όνομα για κάθε διαγωνιζόμενο και δίπλα το μήνυμα «ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ», 

στην περίπτωση που η βαθμολογία του είναι μεγαλύτερη του 90. 

Μονάδες 10 

Δ3. Τέλος να τυπώνεται το πλήθος των διαγωνιζόμενων που δεν επιλέχθηκαν. Μονάδες 10 

0_19422 Δ 

9. Στο υπολογιστικό σύστημα ενός βιβλιοπωλείου πρόκειται να καταχωρηθούν 8 νέα βιβλία. 

Για κάθε βιβλίο καταχωρείται ο τίτλος, ο συγγραφέας και η τιμή του. Να αναπτύξετε 

αλγόριθμο ο οποίος: 

Δ1. Να διαβάζει τα παραπάνω δεδομένα για κάθε βιβλίο. Μονάδες 5 

Δ2 .Να εμφανίζει στο τέλος, το πλήθος των βιβλίων του Ντοστογιέφσκι. 

Μονάδες 10 

Δ3. Να εμφανίζει στο τέλος, το μέσο όρο της τιμής των 8 βιβλίων. Μονάδες 10 

 

 

10.  Δυο φίλοι παίζουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ρίχνοντας ο καθένας διαδοχικά ένα 

ζάρι. Κάθε ρίψη ζαριού μπορεί να είναι οποιοσδήποτε από τους ακέραιους 

αριθμούς από 1 έως 6. Νικητής είναι όποιος κάθε φορά φέρει μεγαλύτερο αριθμό 

από τον άλλον. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος για 20 γύρους του παιχνιδιού. 

Δ1. Να διαβάζει για κάθε γύρο τις ρίψεις των δυο παικτών. Μονάδες 5 

Δ2. Να υπολογίζει και θα εμφανίζει πόσες φορές νίκησε ο πρώτος παίκτης. 

Μονάδες 10 

Δ3. Να εμφανίζει πόσες φορές έφεραν και οι δυο παίκτες τον ίδιο αριθμό 

(ισοπαλία). Μονάδες 10 

0_20638 Δ 

11. Δυο φίλοι παίζουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ρίχνοντας ο καθένας διαδοχικά ένα 

ζάρι. Κάθε ρίψη ζαριού μπορεί να είναι οποιοσδήποτε από τους ακέραιους 

αριθμούς από 1 έως 6. Νικητής είναι όποιος κάθε φορά φέρει μεγαλύτερο αριθμό 

από τον άλλον. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος για 20 γύρους 

Δ1. Να διαβάζει για κάθε γύρο τις ρίψεις των δυο παικτών. Μονάδες 5 

Δ2. Να υπολογίζει και θα εμφανίζει πόσες φορές νίκησε ο πρώτος παίκτης. 



Μονάδες 10 

Δ3. Να εμφανίζει το πλήθος των παιχνιδιών που και οι δύο φίλοι έφεραν και οι 

δύο άσσους. 

Μονάδες 10 

12. Οι 70 μαθητές της Γ’ Γυμνασίου ενός σχολείου έγραψαν διαγώνισμα στην 

Πληροφορική και στα Μαθηματικά. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος: 

Δ1. Να διαβάζει για κάθε μαθητή το όνομά και τους βαθμούς το στα δύο αυτά 

μαθήματα. Μονάδες 5 

Δ2 Να εμφανίζει το μήνυμα «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» αν ο μαθητής έγραψε καλύτερα στα 

Μαθηματικά από ότι στην Πληροφορική. Μονάδες 10 

Δ3, Να εμφανίζει το πλήθος των μαθητών που έγραψαν 20 και στα δύο 

μαθήματα. Μονάδες 10 

 

13. Σε ένα τραίνο υπάρχουν εισιτήρια Α΄ Θέσης (κωδικός 1) προς 40€ και Β’ θέσης 

(κωδικός 2) προς 25€ το ένα. Το τραίνο χωράει 600 άτομα και γέμισε για 

συγκεκριμένο προορισμό. 

Να γράψετε αλγόριθμο, ο οποίος: 

Δ1. Να διαβάζει την κατηγορία εισιτηρίου για κάθε επιβάτη. Μονάδες 5 

Δ2. Να εμφανίζει το πλήθος των επιβατών της Α’ θέσης. Μονάδες 10 

Δ3. Να εμφανίζει το συνολικό ποσό που πλήρωσαν όλοι οι επιβάτες. 

Μονάδες 10 

 

14. Σε ένα διαγωνισμό 200 υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά και γραπτά και 

βαθμολογούνται από το 1 έως το 100 σε κάθε εξέταση. Να αναπτύξετε αλγόριθμο 

ο οποίος: 

Δ1. Να διαβάζει το όνομα, την προφορική και τη γραπτή βαθμολογία κάθε 

υποψηφίου. 

Μονάδες 5 

Δ2 Να εμφανίζει στη συνέχεια το μήνυμα «Συνεχίζει» στην περίπτωση που και οι 

δύο βαθμολογίες είναι άνω του 60. Μονάδες 10 

Δ3. Να εμφανίζει στο τέλος, το μέσο όρο της γραπτής βαθμολογίας όλων των 

υποψηφίων. 

Μονάδες 10 

15. Από ένα ΑΤΜ (μηχάνημα ανάληψης και άλλων εργασιών Τράπεζας) 

εξυπηρετήθηκαν 1000 άτομα κατά την προηγούμενη ημέρα. Η κάθε συναλλαγή 

έχει έναν κωδικό, και συγκεκριμένα 1 για Ανάληψη, 2. Ενημέρωση, 3. Άλλη 

εργασία και 0 Ακύρωση. 

Να γράψετε αλγόριθμο, ο οποίος: 

Δ1. Να διαβάζει την κατηγορία κάθε συναλλαγής. Μονάδες 5 

Δ2. Να εμφανίζει το πλήθος των ατόμων που έκαναν ανάληψη. Μονάδες 10 

Δ3. Να εμφανίζει πόσοι πελάτες δεν έκαναν κάποια συναλλαγή (ακύρωση). 

Μονάδες 10 


