
Άσκηση 1 (σελ. 21) 
Να γραφεί αλγόριθμος για τον υπολογισμό του εμβαδού ενός τραπεζίου. 

Αλγόριθμος Τραπέζιο 
 Εκτύπωσε 'Δώσε τη μικρή  
  βάση του τραπεζίου 
  
 Εκτύπωσε 'Δώσε τη μεγάλη  
  βάση του τραπεζίου 

Διάβασε Β1 

 Διάβασε Β2 
 Εκτύπωσε 'Δώσε το ύψος  
  του τραπεζίου 
 Διάβασε Υ 
 
 Εκτύπωσε 'Το εμβαδόν του  
  τραπεζίου είναι:' , Ε 

Ε  (Β1+Β2)*Υ/2 

Τέλος Θερμοκρασία 

 
 
Άσκηση 54 (σελ. 24) 
Η μετατροπή μιας θερμοκρασιακής τιμής από βαθμούς Φαρενάιτ σε βαθμούς Κελσίου γίνεται με βάση τον 

τύπο 
9

32)-5(F
C  , όπου οι μεταβλητές C και F συμβολίζουν τις αντίστοιχες τιμές. Να γραφεί αλγόριθμος 

που να μετατρέπει τους βαθμούς Φαρενάιτ σε βαθμούς Κελσίου. 
 

Αλγόριθμος Θερμοκρασία 
 Διάβασε C 
 F  5*(F-32)/9 
 Εκτύπωσε F 
Τέλος Θερμοκρασία 

 
 
Άσκηση 11 (σελ. 22) 
Η NASA έχει σχεδιάσει ένα ρομπότ, για τις ανάγκες του προγράμματος εξερεύνησης του πλανήτη Άρη. Το 
ρομπότ αυτό έχει ένα μηχανισμό που του επιτρέπει να μετράει, ανάλογα με τα βήματα που έχει κάνει, τη 
συνολική απόσταση που διένυσε. Με ένα μηχανισμό ακτίνων laser είναι σε θέση να καταλάβει αν το 
έδαφος στο οποίο κινείται είναι ομαλό ή ανώμαλο. Να γραφεί αλγόριθμος που: α) Να διαβάζει το είδος του 
εδάφους (‘Α’ αν είναι ανώμαλο ή ‘Ο’ αν είναι ομαλό) και τον αριθμό βημάτων που έκανε το ρομπότ. β) 
Υποθέτοντας ότι σε ομαλό έδαφος κάθε βήμα του ρομπότ αντιστοιχεί σε 70cm ενώ σε ανώμαλο έδαφος 
κάθε βήμα αντιστοιχεί σε 60cm, ο αλγόριθμος πρέπει να υπολογίζει και να εκτυπώνει τη συνολική 
απόσταση που διένυσε το ρομπότ. 
 

Αλγόριθμος ΝΑΣΑ 
 Διάβασε Ε, Ν 
 Αν Ε = 'Α' τότε 
  60*Ν  Α 
 Αλλιώς 
  Α  70*Ν 
 Τέλος_αν 
 
Τέλος ΝΑΣΑ 

Εκτύπωσε Α 

 
 
 
 



Άσκηση 60 (σελ 25) 
Το Ευρώ έχει τιμή πώλησης 340.75 δρχ. Να γράψετε έναν αλγόριθμο που να διαβάζει ένα ποσό σε ευρώ 
και να το μετατρέπει σε δραχμές. Στη συνέχεια να γράψετε έναν αλγόριθμο που να κάνει το αντίθετο. 
Μπορείτε να συνδυάσετε τους δύο αλγορίθμους σε έναν χρησιμοποιώντας και μενού επιλογής; 

 
 
Άσκηση 61 (σελ 25) 
Να διαβάζονται δύο αριθμοί που αντιστοιχούν στο ποσοστό του CO2 και N2 μιας ημέρας, όπως έχει 
καταγραφεί στα ειδικά μηχανήματα καταγραφής της ατμόσφαιρας της Αθήνας. Να εκτυπώνεται ότι η 
ατμόσφαιρα είναι καθαρή, αν το ποσοστό του CO2 είναι κάτω από 0.35, ή μολυσμένη στην αντίθετη 
περίπτωση. Επίσης να εκτυπώνεται διαυγής, αν το άζωτο είναι κάτω από 0.17 ή αδιαυγής αλλιώς. 

 
 

Αλγόριθμος Ρύπανση 
 άβασε C, Δι N 
 Αν C>=0.35 τότε 
  Εκτύπωσε 'Ατμόσφαιρα Καθαρή' 
 Αλλιώς 
  Εκτύπωσε 'Ατμόσφαιρα Μολυσμένη' 
 Τέλος_αν 
 Αν Ν>=0.17 τότε 
  Εκτύπωσε 'Ατμόσφαιρα Αδιαυγής' 
 Αλλιώς 
  
 Τέλος_αν 

Εκτύπωσε 'Ατμόσφαιρα Διαυγής' 

Τέλος Ρύπανση 

Αλγόριθμος Μετατροπέας 
 Εκτύπωσε 'Επιλογή (1/2):' 
 Διάβασε Επ 
 Αν Επ=1 τότε 
  Εκτύπωσε 'Δώσε το  
   ποσό σε ευρώ' 
  Διάβασε Ε 
  Δ  Ε*340.75 
  Εκτύπωσε 'Δραχμές: ', Δ 
 Αλλιώς 
  Εκτύπωσε 'Δώσε το  
  ό σε δραχμές'  ποσ
  Διάβασε Δ 
  Ε  Δ/340.75 
  Εκτύπωσε Ευρώ: ', Ε 
 Τέλος_αν 
Τέλος Μετατροπέας



Άσκηση 63 (σελ 25) 
Για να γίνει δεκτός ένα υποψήφιος στη σχολή ευελπίδων πρέπει να έχει καλές επιδόσεις σε ορισμένα 
αθλήματα, όπως η ρίψη σφαίρας και το άλμα εις μήκος. Τα όρια για τα αγόρια είναι 15m και 4.35m 
αντίστοιχα, ενώ για τα κορίτσια 12m και 4m αντίστοιχα. Να γραφεί αλγόριθμος που να διαβάζει τις 
επιδόσεις στα δύο αθλήματα και το φύλλο (‘Α’ ή ‘Κ’) ενός υποψηφίου και να εκτυπώνει ένα κατάλληλο 
μήνυμα, σχετικά με το αν γίνεται δεκτός ή όχι. 
 

 
 
Άσκηση 64 (σελ 25) 
Για να μείνει από απουσίες στην ίδια τάξη ένας μαθητής, πρέπει να κάνει τουλάχιστον 75 απουσίες στη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Αν όμως έχει βαθμό μεγαλύτερο του 15 τότε το όριο αυτό αυξάνεται στις 
125 απουσίες. Να γραφεί αλγόριθμος που να διαβάζει το πλήθος των απουσιών ενός μαθητή και το μέσο 
όρο του και να εκτυπώνει κατάλληλο μήνυμα. 

 
 

Αλγόριθμος πουσίες1  Α
 Διάβασε Απ, Βα 
 Αν Βα < 15 τότε 
  Αν Απ τότε  < 75 
   Εκτύπωσε 'Πέρασες' 
  Αλλιώς 
   
  Τέλος_αν 

Εκτύπωσε Έμεινες' 

 Αλλιώς 
  Αν Απ τότε <125 
   Εκτύπωσε 'Πέρασες' 
  Αλλιώς 
   
  Τέλος_αν 

Εκτύπωσε 'Έμεινες' 

 Τέλος_αν 
Τέλος Απουσίες1 

Αλγόριθμος Ευέλπιδες 
 Διάβασε Φ, Σ, Μ 
 Αν Φ='Α' τότε 
  Αν (Σ ΚΑΙ(Μ>=4.35) τότε >=15)
   Εκτύπωσε 'Δεκτός' 
  Αλλιώς 
   Εκτύπωσε 'Μη Δεκτός' 
  Τέλος_αν 
 Αλλιώς 
  Αν (Σ>=12)ΚΑΙ(Μ>=4) τότε 
   Εκτύπωσε 'Δεκτός' 
  Αλλιώς 
   Εκτύπωσε 'Μη Δεκτός' 
  Τέλος_αν 
 Τέλος_αν 
Τέλος Ρύπανση 



Άσκηση 65 (σελ 25) 
Για να μείνει από απουσίες στην ίδια τάξη ένας μαθητής, πρέπει να κάνει τουλάχιστον 50 αδικαιολόγητες ή 
τουλάχιστον 50 δικαιολογημένες απουσίες στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Αν όμως έχει βαθμό 
μεγαλύτερο του 15 τότε το δεύτερο όριο αυξάνεται στις 125 δικαιολογημένες απουσίες. Να γραφεί 
αλγόριθμος που να διαβάζει το πλήθος των δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών ενός μαθητή 
και το μέσο όρο του και να εκτυπώνει κατάλληλο μήνυμα. 

 
 
Άσκηση 76 (σελ 26) 
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο (αυτό που χρησιμοποιούμε) ένα έτος καλείται δίσεκτο αν 
διαιρείται με το 4. Αν όμως διαιρείται και με το 100 (δηλαδή είναι «τέλος αιώνα») δεν είναι δίσεκτο εκτός 
πάλι και αν διαιρείται και με το 400 οπότε είναι δίσεκτο. Να γραφεί αλγόριθμος που να διαβάζει ένα έτος 
(ως νούμερο) και να εκτυπώνει «Δίσεκτο» ή «όχι Δίσεκτο» ανάλογα. 
 

 
 

Αλγόριθμος ρηγοριανό  Γ
 Διάβασε Ε 
 Αν Ε mod 4 <> 0 τότε 
  'Εκτύπωσε 'Μη Δίσεκτο Έτος' 
 Αλλιώς 
  Αν Ε mod 100 = 0 τότε 
   Αν Ε mod 400 =0 τότε 
    Εκτύπωσε 'Δίσεκτο Έτος' 
   Αλλιώς 
   ωσε 'Μη Δίσεκτο Έτος'  Εκτύπ
   Τέλος_αν 
  Αλλιώς 
   
  Τέλος_αν 

Εκτύπωσε 'Δίσεκτο Έτος' 

 Τέλος_αν 
Τέλος Γρηγοριανό 

Αλγόριθμος Απουσίες2 
 Διάβασε Απ_Δ, Απ_Α, Βα 
 Αν Βα < 15 τότε 
  Αν (Απ_Α<50) ΚΑΙ (Απ_Δ<50) τότε 
   Εκτύπωσε 'Πέρασες' 
  Αλλιώς 
   
  Τέλος_αν 

Εκτύπωσε Έμεινες' 

 Αλλιώς 
  Αν (Απ_Α<50) ΚΑΙ (Απ_Δ<120) τότε 
   Εκτύπωσε 'Πέρασες' 
  Αλλιώς 
   
  Τέλος_αν 

Εκτύπωσε 'Έμεινες' 

 Τέλος_αν 
Τέλος Απουσίες2 



Άσκηση 77 (σελ 27) 
Μια εταιρία κινητής τηλεφωνίας έχει ένα πρόγραμμα στο οποίο ένας πελάτης, πληρώνοντας πάγιο τέλος 
ίσο με 25 ευρώ, έχει δικαίωμα μέσα στον τρέχον μήνα να στείλει 45 sms  και να μιλήσει για 1 ώρα χωρίς να 
πληρώσει. Για κάθε επιπλέον μήνυμα ο πελάτης χρεώνεται με 0.08 ευρώ και για κάθε επιπλέον 
δευτερόλεπτο ομιλίας 0.05 ευρώ. Να γράψετε αλγόριθμο που να διαβάζει τον αριθμό μηνυμάτων sms και 
τον συνολικό χρόνο ομιλίας ενός πελάτη για διάστημα ενός μήνα και να υπολογίζει και εκτυπώνει το 
συνολικό ποσό που πρέπει να πληρώσει. Στο συνολικό ποσό να συμπεριληφθεί και ΦΠΑ 18% 

 
 
Άσκηση 79 (σελ 27) 
Στα διόδια της Αττικής Οδού η χρέωση είναι 1.5 ευρώ για τα αυτοκίνητα, 2 ευρώ για τα φορτηγά και 1 
ευρώ για τις μοτοσικλέτες. Να γραφεί αλγόριθμος που να διαβάζει το είδος ενός οχήματος που εισέρχεται 
στα διόδια (‘Α’, ‘Φ’, ‘Μ’ αντίστοιχα) και να εκτυπώνει το ποσό που πρέπει να πληρώσει ο οδηγός. 

 
 

Α΄ Λύση 
Αλγόριθμος Διόδια 
 Εκτύπωσε 'Δώσε το είδος του οχήματος:' 
 Διάβασε Ε 
 Αν Ε = 'Α' τότε 
  1.5  ΧΡ 
 Αλλιώς_αν Ε = 'Φ' τότε 
  ΧΡ  2 
 Αλλιώς 
  ΧΡ  1 
 Τέλος_αν 
 Εκτύπωσε 'Συνολική Χρέωση: ', ΧΡ 
Τέλος Διόδια 
 
Β΄ Λύση 
Αλγόριθμος Διόδια 
 Εκτύπωσε 'Δώσε το είδος του οχήματος:' 
 Διάβασε Ε 
 ΧΡ  1 
 Αν Ε = 'Α' τότε 
  1.5  ΧΡ 
 Αλλιώς_αν Ε = 'Φ' τότε 
  ΧΡ  2 
 Τέλος_αν 
 Εκτύπωσε 'Συνολική Χρέωση: ', ΧΡ 
Τέλος Διόδια 

Αλγόριθμος Κινητά 
 Εκτύπωσε 'Δώσε τον αριθμό μηνυμάτων:' 
 Διάβασε ΑΜ 
 Εκτύπωσε 'Δώσε τον συνολικό χρόνο  
   ομιλίας σε δευτερόλεπτα:' 
 Διάβασε ΑΔ 
 Ποσό  25 
 Αν ΑΜ>45 τότε 
  Ποσό + (ΑΜ-45)*0,08  Ποσό 
 Τέλος_αν 
 Αν ΑΔ>3600 τότε 
  Ποσό + (ΑΔ-3600)*0.05  Ποσό 
 Τέλος_αν 
 Εκτύπωσε 'Συνολική Χρέωση: ', Ποσό 
Τέλος Κινητά 



Άσκηση 85 (σελ 28) 
Η ΔΕΗ χρεώνει μηνιαία τους πελάτες της ανάλογα με τον παρακάτω πίνακα. Να γραφεί αλγόριθμος που να 
διαβάζει το ποσό ρεύματος (σε Kwh) που κατανάλωσε ένας πελάτης και να υπολογίζει και εκτυπώνει το 
ποσό που πρέπει να πληρώσει. (Η χρέωση είναι κλιμακωτή) 

Kwh Ευρώ / Kwh 

0 – 100 0.2 

101 - 200 0.25 

200 - 400 0.3 

>400 0.4 

Α΄ Λύση 
Αλγόριθμος Η  ΔΕ
 Εκτύπωσε 'Δώσε τις KWh:' 
 Διάβασε KWh 
 Αν KWh <= 100 τότε 
  0.2*KWh  ΧΡ 
 Αλλιώς_αν KWh<=200 τότε 
  ΧΡ  20 + (KWh-100)*0.25 
 Αλλιώς_αν KWh<=400 τότε 
  45 + (KWh-200)*0.3  ΧΡ 
 Αλλιώς 
  ΧΡ  105 + (KWh-400)*0.4 
 Τέλος_αν 
 Εκτύπωσε 'Συνολική Χρέωση: ', ΧΡ 
Τέλος Διόδια 

 
 



Άσκηση 66 (σελ 26) 
Οι υπάλληλοι μιας εταιρίας συμφώνησαν για το μήνα Δεκέμβριο να κρατηθούν από το μισθό τους δύο 
ποσά, ένα για την ενίσχυση του παιδικού χωριού SOS και ένα για την ενίσχυση των σκοπών της UNICEF. 
Ο υπολογισμός των εισφορών είναι ανάλογος με τον αρχικό μισθό κάθε υπαλλήλου και υπολογίζεται με 
βάση τον παρακάτω πίνακα. Να γραφεί αλγόριθμος που να διαβάζει το μισθό ενός υπαλλήλου και να 
υπολογίζει το ποσό που θα δώσει για εισφορές και το ποσό που θα πάρει τελικά ως μισθό. 

Μισθός Εισφορά1 Εισφορά2
Εώς 800 ευρώ 5% 4% 

801 - 1000 7.5% 6% 
1001- 1300 9.5% 8% 

πάνω από 1300 12% 11% 

Αλγόριθμος Διόδια 
 Εκτύπωσε 'Δώσε το μισθό σου:' 
 Διάβασε Μ 
 Αν Μ <= 800 τότε 
  UN  0,05*Μ 
  SOS  0,04*Μ 
 Αλλιώς_αν Μ <= 1000 τότε 
  UN  0,075*Μ 
  SOS  0,06*Μ 
 Αλλιώς_αν Μ <= 1300 τότε 
  UN  0,095*Μ 
  SOS  0,08*Μ 
 Αλλιώς 
  UN  0,12*Μ 
  SOS  0,11*Μ 
 Τέλος_αν 
 Εκτύπωσε 'Εισφορά στη UNICEF: ', UN 
 Εκτύπωσε 'Εισφορά στα χωριά SOS: ', SOS 
Τέλος Διόδια 

 


	Μισθός

