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Δομή Επιλογής – Ασκήσεις 2 

1. Να γράψετε αλγόριθμο που θα δέχεται έναν ακέραιο αριθμό, θα εξετάζει αν είναι  

πραγματικός ή ακέραιος και θα εμφανίζει το μήνυμα «Πραγματικός» ή «Ακέραιος» 

αντίστοιχα. Στη συνέχεια, αν είναι πραγματικός τότε: 

i. Θα εμφανίζει το ακέραιο μέρος του. 

ii. Θα εμφανίζει το δεκαδικό του μέρος. 

iii. Θα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα για το αν το ακέραιο μέρος του είναι 

πολλαπλάσιο του 5. 

Αν όμως είναι ακέραιος τότε: 

i. Θα εμφανίζει το τετράγωνο του αριθμού. 

ii. Θα εμφανίζει το υπόλοιπο της διαίρεσης του με το 7. 

 

2. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα δέχεται έναν αριθμό και θα εκτελεί τις 

παρακάτω λειτουργίες: 

i. Στην περίπτωση που είναι ακέραιος και άρτιος, θα εμφανίζει το μήνυμα «Είναι 

ακέραιος και διαιρείται με το δυο». 

ii. Στην περίπτωση που είναι ακέραιος και περιττός, θα εμφανίζει το μήνυμα 

«Είναι ακέραιος και δεν διαιρείται με το δυο». 

iii. Στην περίπτωση που δεν είναι ακέραιος και είναι μεγαλύτερος του 100, θα 

εμφανίζει το μήνυμα «Είναι μεγάλος». 

iv. Στην περίπτωση που δεν είναι ακέραιος και είναι μικρότερος ή ίσος του 100, θα 

εμφανίζει το μήνυμα «Είναι μικρός». 

 

Μπορείτε να αναπτύξετε τον παραπάνω αλγόριθμο αποκλειστικά με τη χρήση εντολών 

αν… τότε… αλλιώς; 

 

3. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος θα δέχεται το βάρος και το όνομα 5 ατόμων και θα 

εμφανίζει το βάρος και το όνομα του βαρύτερου. 

 

4. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα λαμβάνει ως είσοδο 3 ακέραιους αριθμούς. 

Στην περίπτωση που ο μεγαλύτερος από τους αριθμούς αυτούς διαιρείται ακριβώς με 

το 5, τότε θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τον μέσο όρο των αριθμών αυτών. Σε 

διαφορετική περίπτωση, θα εντοπίζει και θα εμφανίζει τον μικρότερο μεταξύ των τριών 

αριθμών. 

 

5. Για την εισαγωγή στη Γυμναστική Ακαδημία απαιτείται ο υποψήφιος να πετύχει στα 

100 μέτρα χρόνο μικρότερο των 12 δευτερολέπτων. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο 

οποίος: 

i. Θα επιτρέπει την εισαγωγή του χρόνου που πέτυχε κάποιος υποψήφιος. 

ii. Στην περίπτωση που περνά το όριο, θα τυπώνει μήνυμα της μορφής 

«Συγχαρητήρια, εισάγεσαι με χρόνο ______». 

iii. Στην περίπτωση που δεν περνά το όριο, θα τυπώνει μήνυμα της μορφής 

«Κρίμα, δεν πέρασες το όριο για ______ δευτερόλεπτα μόνο». 

 

Παρατήρηση: Για τη συμπλήρωση του κενού στο ερώτημα (iii) θα πρέπει να 

υπολογίζεται πόσα δευτερόλεπτα υπολείπονται από το χρόνο που πέτυχε ο 

υποψήφιος για το όριο των 12 δευτερολέπτων.  

 

6. Ένα βιντεοκλάμπ προσφέρει δυο διαφορετικούς τρόπους ενοικίασης των κασετών: 

1
ος 

τρόπος: Εγγραφή 30€ το χρόνο και κάθε κασέτα 1€. 

2
ος

 τρόπος: 1,7€ η κασέτα. 
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Έστω ότι κάποιος έχει νοικιάσει χ κασέτες μέχρι τώρα. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος 

θα υπολογίζει με ποιον από τους δυο τρόπους θα συνέφερε τον πελάτη να είχε 

γραφτεί. Επίσης, αν συμφέρει τον πελάτη ο δεύτερος τρόπος, ο αλγόριθμος να 

εμφανίζει πόσες κασέτες μπορεί να νοικιάσει ακόμα μέχρι το τέλος του χρόνου, ώστε ο 

δεύτερος τρόπος να παραμείνει η πιο συμφέρουσα λύση. 

 

7. Με το νέο σύστημα πληρωμής των διοδίων οι οδηγοί των τροχοφόρων έχουν τη 

δυνατότητα να πληρώνουν το αντίτιμο των διοδίων με ειδική μαγνητική κάρτα. 

Υποθέστε ότι υπάρχει μηχάνημα το οποίο διαθέτει είσοδο για την κάρτα και 

φωτοκύτταρο. Το μηχάνημα διαβάζει από την κάρτα το υπόλοιπο των χρημάτων και το 

αποθηκεύει σε μια μεταβλητή Υ και με το φωτοκύτταρο αναγνωρίζει τον τύπο του 

τροχοφόρου και το αποθηκεύει σε μια μεταβλητή Τ. Υπάρχουν τρεις τύποι 

τροχοφόρων: δίκυκλα (Δ), επιβατικά (Ε) και φορτηγά (Φ), με αντίτιμο διοδίων 1, 2 και 3 

ευρώ αντίστοιχα. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος: 

i. Θα ελέγχει τον τύπο του τροχοφόρου και θα εκχωρεί στη μεταβλητή Α το 

αντίτιμο των διοδίων, ανάλογα με τον τύπο του τροχοφόρου. 

ii. Θα ελέγχει την πληρωμή των διοδίων με τον παρακάτω τρόπο: 

Αν το υπόλοιπο της κάρτας επαρκεί για την πληρωμή του αντιτίμου των 

διοδίων, αφαιρεί το ποσό αυτό από την κάρτα. 

Αν η κάρτα δεν έχει υπόλοιπο, το μηχάνημα ειδοποιεί με μήνυμα για το ποσό 

που πρέπει να πληρωθεί. 

Αν το υπόλοιπο δεν επαρκεί, μηδενίζεται η κάρτα και δίνεται με μήνυμα το 

ποσό που απομένει να πληρωθεί. 

(Εξετάσεις 2002) 

 

8. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος θα δέχεται τρεις πραγματικές τιμές και θα εμφανίζει 

μήνυμα για το αν αυτές μπορούν να αποτελέσουν πλευρές τριγώνου, όταν γνωρίζουμε 

ότι για να ισχύει αυτό θα πρέπει το άθροισμα του μήκους των δυο μικρότερων 

πλευρών να είναι μεγαλύτερο από το μήκος της μεγαλύτερης πλευράς. 

 

9. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: 

 

Αν ποσότητα <= 50 τότε 
 Κόστος � ποσότητα * 580 
Αλλιώς_αν ποσότητα > 50 και ποσότητα <= 100 τότε 
 Κόστος � ποσότητα * 520 
Αλλιώς_αν ποσότητα > 10 και ποσότητα <= 200 τότε 
 Κόστος � ποσότητα * 470 
Αλλιώς 
 Κόστος � ποσότητα * 440 

Τέλος_αν 

 

Στο παραπάνω τμήμα αλγορίθμου, για το οποίο θεωρούμε ότι η ποσότητα είναι θετικός 

αριθμός, περιλαμβάνονται περιττοί έλεγχοι. Να το ξαναγράψετε, παραλείποντας τους 

περιττούς ελέγχους. 

(Εξετάσεις 2006) 

 

10.  Να αναπτύξετε αλγόριθμος για τον υπολογισμό του κόστους παραγγελίας 

υπολογιστών. Ως είσοδο ο αλγόριθμος θα λαμβάνει τον αριθμό των υπολογιστών και 

θα εμφανίζει το κόστος, την αξία του ΦΠΑ (19%), καθώς και το συνολικό κόστος (το 

κόστος και το ΦΠΑ μαζί). Η τιμή του κάθε υπολογιστή χρεώνεται ανάλογα με το 

μέγεθος της παραγγελίας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
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Ποσότητα Τιμή κάθε υπολογιστή 

1 – 50 590€ 

51 – 100 525€ 

101 – 200 470€ 

Πάνω από 200 440€ 

 

Αν για παράδειγμα κάποιος παραγγείλει 210 υπολογιστές, τότε το πρόγραμμα θα 

θέλουμε να εμφανίσει τα εξής: 

Το κόστος των 210 υπολογιστών είναι 92400€. 

Η αξία του ΦΠΑ είναι 17556€. 

Το συνολικό κόστος είναι 109956€. 

 

11. Κάποια δημοτική αρχή ακολουθεί την εξής τιμολογιακή πολιτική για την κατανάλωση 

νερού ανά μήνα. Χρεώνει πάγιο ποσό 2€ και εφαρμόζει κλιμακωτή χρέωση σύμφωνα 

με τον επόμενο πίνακα: 

 

Κατανάλωση σε κυβικά 

μέτρα 

Χρέωση ανά κυβικό 

Από 0 έως 5 Δωρεάν 

Από 5 έως 10 0,5€ 

Από 10 έως και 20 0,7€ 

Από 20 και άνω 1,0€ 

 

Στο ποσό που προκύπτει από την αξία του νερού και το πάγιο υπολογίζεται ο ΦΠΑ με 

συντελεστή 18%. Το τελικό ποσό προκύπτει από την άθροιση της αξίας του νερού, του 

πάγιου, του ΦΠΑ και του δημοτικού φόρου που είναι 5€. Να γράψετε αλγόριθμο ο 

οποίος: 

i. Θα διαβάζει τη μηνιαία κατανάλωση του νερού. 

ii. Θα υπολογίζει την αξία του νερού που καταναλώθηκε σύμφωνα με την 

παραπάνω τιμολογιακή πολιτική. 

iii. Θα υπολογίζει τον ΦΠΑ. 

iv. Θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το τελικό ποσό. 

(Εξετάσεις 2003) 

 

12. Μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας χρεώνει τους πελάτες της ανά μήνα για τις 

τηλεφωνικές τους κλήσεις και τα γραπτά τους μηνύματα σύμφωνα με τον επόμενο 

πίνακα: 

 

Λεπτά ομιλίας Κόστος ανά λεπτό 

ομιλίας 

Κόστος ανά γραπτό 

μήνυμα 

Μέχρι 60 0.10€ 0.05€ 

61 – 180 0.07€ 0.03€ 

180 – 500 0.04€ 0.02€ 

Πάνω από 500 0.03€ 0.01€ 

 

Σε αντίθεση με τον υπολογισμό του κόστους των γραπτών μηνυμάτων, το κόστος 

ομιλίας υπολογίζεται κλιμακωτά. Επιπλέον, ανάλογα με το πλήθος των γραπτών 

μηνυμάτων κάποια από αυτά παρέχονται δωρεάν σύμφωνα με τον πίνακα που 

ακολουθεί: 

 

Πλήθος γραπτών 

μηνυμάτων 

Μηνύματα δωρεάν 

Μέχρι 200 0 
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200 – 500 100 

Περισσότερα από 500 300 

 

Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος: 

i. Θα επιτρέπει την εισαγωγή του συνολικού πλήθους λεπτών ομιλίας και 

γραπτών μηνυμάτων, 

ii. Θα υπολογίζει το συνολικό κόστος, 

iii. Θα εμφανίζει μήνυμα της μορφής: «Χρωστάτε ____ ευρώ συνολικά, εκ των 

οποίων τα ____ αντιστοιχούν σε  ομιλία και τα ____ αντιστοιχούν σε γραπτά 

μηνύματα». 

 

13. Στο παρακάτω τμήμα προγράμματος να μετατρέψετε τη δομή της πολλαπλής επιλογής 

σε ισοδύναμη δομή επίλεξε. 

 

Γράψε «∆ώσε αριθµό από 0 έως και 5» 
∆ιάβασε χ 
Αν χ = 0 τότε 
 Γράψε «µηδέν» 
Αλλιώς_αν (χ = 1) ή (χ = 3) ή (χ = 5) τότε 
 Γράψε «περιττός αριθµός» 
Αλλιώς_αν (χ = 2) ή (χ = 4) τότε 
 Γράψε «άρτιος αριθµός» 
Αλλιώς 
 Γράψε «έδωσες λάθος αριθµό» 

Τέλος_αν 

(Εξετάσεις 2008) 

 

14. Σε ένα βιντεοκλάμπ οι πελάτες δεν πληρώνουν κάθε κασέτα που νοικιάζουν αλλά στο 

τέλος κάθε μήνα πληρώνουν συνολικά για τις κασέτες που νοίκιασαν, σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα: 

 

Μέχρι 5 κασέτες 2€ την κασέτα 

Μέχρι 15 κασέτες 1,5€ την κασέτα 

Μέχρι 30 κασέτες 1,3€ την κασέτα 

Περισσότερες από 30 1€ την κασέτα 

 

Το εν λόγω βιντεοκλάμπ για τα είκοσι χρόνια συνεχούς λειτουργίας του αποφάσισε να 

κάνει μια έκπτωση στους πελάτες του ανάλογα με το πόσα χρόνια είναι συνδρομητές 

σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα: 

 

Έτη συνδρομής Έκπτωση 

5 10% 

6 15% 

7 20% 

8-9 25% 

10 και πάνω 30% 

 

Να κάνετε αλγόριθμο ο οποίος θα δέχεται τον αριθμό των κασετών που νοίκιασε 

κάποιος πελάτης το μήνα καθώς και τα χρόνια στα οποία είναι συνδρομητής και θα 

εμφανίζει τα χρήματα που θα πρέπει να καταβάλλει στο βιντεοκλάμπ. 

Παρατήρηση: Ο αλγόριθμος να χρησιμοποιεί την εντολή επίλεξε για τον υπολογισμό 

της έκπτωσης. 

 


