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Δραστηριότητα 1 
Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα δέχεται δύο διψήφιους αριθμούς x και y και θα εμφανίζει το γινόμενο 
του πρώτου ψηφίου του x (δεκάδες) επί το δεύτερο ψηφίο του y (μονάδες). (π.χ. αν δοθούν οι αριθμοί 45 
και 39 να εμφανίζει τον αριθμό 4 9=36). 
Υποθέτουμε ότι ο χρήστης δίνει στον αλγόριθμο θετικούς διψήφιους αριθμούς. Δεν χρειάζεται να γίνει 
κανένας έλεγχος γι αυτό το γεγονός 
 
Υπόδειξη: Για να βρούμε τα ψηφία ενός διψήφιου αριθμού μπορούμε να τον διαιρέσουμε με το 10 και να 
πάρουμε το πηλίκο και το υπόλοιπο. Π.χ. 45 mod 10 = 5 και 45 div 10 = 4. 
 
 
Αλγόριθμος ΔΡ1 
 Διάβασε Χ, Υ 
 Τ <- (Χ div 10)*(Y mod 10) 
 Εκτύπωσε Τ 
Τέλος ΔΡ1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Δραστηριότητα 2 
Σε ένα κεντρικό σταθμό αστικών λεωφορείων εγκαθίσταται ένα μηχάνημα αυτόματης αγοράς εισιτηρίων. 
Παρέχει τρία είδη εισιτηρίων, τα φοιτητικά (0.25€), τα κανονικά (0.45€) και τα εισιτήρια πολυτέκνων 
(0.20€). Το μηχάνημα έχει μόνο τρία κουμπιά (1, 2, 3), ένα για κάθε είδος εισιτηρίου, και μια εσοχή για 
την εισαγωγή των χρημάτων σε κέρματα. Να γραφεί αλγόριθμος που: 
Α) Να διαβάζει την επιλογή του αγοραστή Ε ανάλογα με το κουμπί που πάτησε (η μεταβλητή Ε θα 
παίρνει τιμές 1, 2 ή 3). 
Β) Να εκτυπώνει στην οθόνη του μηχανήματος το μήνυμα «ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ» καθώς και το 
ποσό Τ που πρέπει να πληρώσει ο αγοραστής για το εισιτήριο που διάλεξε. 
Γ) Να διαβάζει το ποσό σε ευρώ Π που δίνει τελικά ο αγοραστής. 
Δ) Αν το ποσό που έχει εισάγει ο αγοραστής είναι μικρότερο από το ποσό που κοστίζει το εισιτήριο που 
ζήτησε, τότε ο αλγόριθμος να εκτυπώνει το μήνυμα «Τα χρήματα δεν επαρκούν. Δώσε ακόμα ---- ευρώ» 
(στη θέση ----- να εκτυπώνεται το ποσό χρημάτων που πρέπει να εισαχθεί επιπλέον).  
Ε) Αν το ποσό που έχει εισάγει ο χρήστης επαρκεί για την πληρωμή του εισιτηρίου να εκτυπώνεται το 
μήνυμα «ΟΚ». Αν επιπλέον χρειάζεται να επιστραφούν ρέστα το μηχάνημα θα πρέπει να εκτυπώνει 
«Ρέστα: ---- ευρώ» (στη θέση ----- να εκτυπώνεται το ποσό χρημάτων που πρέπει να επιστραφεί ως 
ρέστα). 
Υποθέτουμε ότι αν χρειάζονται και άλλα χρήματα το μηχάνημα επιστρέφει το ποσό του αγοραστή από 
ειδική έξοδο και ξανακαλεί τον αλγόριθμο. Υποθέτουμε επίσης ότι το μηχάνημα έχει αρκετά ρέστα  για 
να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε συναλλαγή. 
 
 
Αλγόριθμος ΔΡ2 
 Εκτύπωσε 'Επέλεξε εισιτήριο' 
 Διάβασε Ε 
 Αν Ε=1 τότε 
  Τ <- 0.25 
 Αλλιώς_Αν Ε=2 τότε 
  Τ <- 0.45 
 Αλλιώς  
  0.2  Τ <-
 Τέλος_αν 
 Εκτύπωσε 'ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ: ', Τ, 'ΕΥΡΩ' 
 Εκτύπωσε 'Δώσε ποσό χρημάτων' 
 Διάβασε Π 
 Αν Π<Τ τότε 
  Εκτύπωσε 'Τα χρήματα δεν επαρκούν. Δώσε ακόμη ', Τ-Π, 'Ευρώ' 
 Αλλιώς_Αν Π=Τ τότε 
  Εκτύπωσε 'ΟΚ' 
 Αλλιώς 
  Εκτύπωσε 'Ρέστα ', Τ-Π, 'Ευρώ' 
 Τέλος_αν 
Τέλος ΔΡ2 


