
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Δομή Επιλογής – Λυμένες ασκήσεις 

 

 Σελίδα 1 

 

1. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα δέχεται έναν ακέραιο αριθμό και αν αυτός είναι 

άρτιος θα εμφανίζει το διπλάσιο του, ενώ αν είναι περιττός θα εμφανίζει το 

τριπλάσιο του. 

 

Λύση 

Παρατήρηση: Σε ασκήσεις που ζητάνε να εξεταστεί αν ένας αριθµός είναι άρτιος, θα 

εξετάζεται αν το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθµού µε το 2 ισούται µε το µηδέν ή 

όχι. Όταν το υπόλοιπο είναι µηδέν, ο αριθµός είναι άρτιος, αλλιώς είναι περιττός. 

 

Αλγόριθµος Άρτιος_Περιττός 
 ∆ιάβασε χ  ! Έστω χ ο ακέραιος αριθµός. 
 ! Υπολογίζεται το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθµού µε το 2. 

Υπόλοιπο � χ mod 2 
 αν υπόλοιπο = 0 τότε  
  y � χ * 2 
 αλλιώς 
  y � χ * 3 
 τέλος_αν 
 εµφάνισε y 

Τέλος Άρτιος_Περιττός 

 

 

2. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα δέχεται έναν ακέραιο αριθμό και αν αυτός 

διαιρείται με το 3 και με το 4, θα εμφανίζει το τετράγωνο του, ενώ σε διαφορετική 

περίπτωση θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τον κύβο του. 

 

Λύση 
Παρατήρηση: Ένας αριθµός διαιρείται µε κάποιον άλλο (διαιρείται τέλεια) όταν το 

υπόλοιπο της διαίρεσης του µε τον άλλο αριθµό ισούται µε το µηδέν. Στην περίπτωση 

αυτής της άσκησης ο ακέραιος που θα δέχεται ο αλγόριθµος διαιρείται µε το 3 και το 4 

όταν το υπόλοιπο της κάθε διαίρεσης είναι µηδέν. 

 

Αλγόριθµος Υπόλοιπο_∆ιαίρεσης 
 ∆ιάβασε χ 

! Υπολογίζουµε τα υπόλοιπα των διαιρέσεων. 
 υπολ1 � χ mod 3 
 υπολ2 � χ mod 4 
 ! Ελέγχεται αν ο αριθµός χ διαιρείται µε το 3 και µε το 4. 
 αν υπολ1 = 0 και υπολ2 = 0 τότε 
  y � χ ^ 2 
 αλλιώς 
  y � x ^ 3 
 τέλος_αν 
 εµφάνισε y 
Τέλος Υπόλοιπο_∆ιαίρεσης  

 
Παρατήρηση: Θα µπορούσαµε να αποφύγουµε τους υπολογισµούς των υπολοίπων και 

να κάνουµε τον αλγόριθµο πιο οικονοµικό αν η συνθήκη γραφόταν ως εξής: 

Αν χ mod 3 = 0 και χ mod 4 = 0 τότε 

 

3. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα δέχεται τρεις αριθμούς και θα εμφανίζει το μέσο 

όρο τους. Στη συνέχεια, αν έστω και ένας από τους τρεις είναι αρνητικός, τότε θα 

εμφανίζει το μήνυμα «Ανάμεσα στους τρεις αριθμούς υπάρχουν και αρνητικοί». 
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 Σελίδα 2 

 

Λύση 

Αλγόριθµος Αρνητικοί 
 ∆ιάβασε α, β, γ 

!Υπολογισµός του Μ.Ο. 
 ΜΟ � (α + β + γ) / 3 
Εµφάνισε ΜΟ 
!Έλεγχος για αρνητικούς αριθµούς 
Αν α<0 ή β<0 ή γ<0 τότε 
 Εµφάνισε «Ανάµεσα στους 3 αριθµούς υπάρχουν και αρνητικοί» 
Τέλος_αν 

Τέλος Αρνητικοί 

 

 

4. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα δέχεται έναν ακέραιο θετικό αριθμό, θα εξετάζει 

αν κατά απόλυτη τιμή είναι μεγαλύτερος ή όχι του 100 και θα εμφανίζει το μήνυμα 

«Μεγάλος» ή «Μικρός» αντίστοιχα. Επίσης, αν κατά απόλυτη τιμή είναι μεγαλύτερος 

του 100 τότε: 

i. Θα εμφανίζει τον αριθμό και 

ii. Θα ελέγχει αν είναι άρτιος, οπότε και θα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. 

 

Λύση 

Παρατήρηση: Η απόλυτη τιµή ενός αριθµού υπολογίζεται αυτόµατα χρησιµοποιώντας 

τη συνάρτηση Α_Τ(χ), όπου χ είναι ο αριθµός του οποίου ψάχνουµε την απόλυτη τιµή 

και µας δίνεται ως δεδοµένη στους αλγορίθµους και στα προγράµµατα. 

 

Αλγόριθµος Μεγάλος_Μικρός 
 ∆ιάβασε χ 
 Αν Α_Τ(χ) <= 100 
  Εµφάνισε «Μικρός» 
 Αλλιώς 
  Εµφάνισε «Μεγάλος» 
  Εµφάνισε χ 
  Αν χ mod 2 = 0 τότε 
   Εµφάνισε «Ο αριθµός είναι άρτιος» 
  Τέλος_Αν 
 Τέλος_αν 

Τέλος Μεγάλος_Μικρός 

 

 

5. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα δέχεται το ύψος πέντε ατόμων και θα εμφανίζει 

το μεγαλύτερο. 

 

Λύση 
Παρατήρηση: Σε ασκήσεις όπου ζητείται να υπολογιστεί το µέγιστο ή το ελάχιστο 

µεταξύ κάποιων τιµών, χρησιµοποιούµε µια έξτρα µεταβλητή (max ή min 

αντίστοιχα συνήθως) για να θυµόµαστε ποιο είναι το µέγιστο ή ελάχιστο που 

συναντάµε όσο πραγµατοποιούµε ελέγχους κατά τη διάρκεια του αλγορίθµου. Το κλειδί 

στην επίλυση τέτοιου είδους ασκήσεων είναι το εξής: Πάντα θέτουµε στη µεταβλητή 

που παριστάνει το µέγιστο (ή ελάχιστο) την τιµή της πρώτης µεταβλητής που 

διαβάζουµε και στη συνέχεια κάνουµε συγκρίσεις χρησιµοποιώντας αυτή τη 

µεταβλητή. 
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 Σελίδα 3 

 

Αλγόριθµος Μέγιστο_Ύψος 
 ∆ιάβασε ύψος1, ύψος2, ύψος3, ύψος4, ύψος5 
 !Εκχωρούµε το πρώτο ύψος στη µεταβλητή max. 
 max � ύψος1 
 !Στη συνέχεια συγκρίνουµε τα υπόλοιπα ύψη µε τη max. 
 Αν ύψος2 > max τότε 
  max � ύψος2 
 τέλος_αν 
 αν ύψος3 > max τότε 
  max � ύψος3 
 τέλος_αν 
 αν ύψος4 > max τότε 
  max � ύψος4 
 τέλος_αν 
 αν ύψος5 > max τότε 
  max � ύψος5 
 τέλος_αν 
 εµφάνισε «Το µέγιστο ύψος είναι το «, max, « ύψος.» 
Τέλος Μέγιστο_Ύψος 

 

 

6. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα δέχεται τους βαθμούς ενός μαθητή και θα 

εμφανίζει αν αυτός περνάει την τάξη ή αν θα πρέπει να δώσει εξετάσεις το 

Σεπτέμβρη. Υποθέτουμε ότι ο μαθητής έχει μόνο τρία μαθήματα και περνάει την τάξη 

όταν έχει γράψει και στα τρία μαθήματα πάνω από 10 ή όταν ο μέσος όρος των τριών 

μαθημάτων είναι πάνω από 13. 

 

Λύση 

Αλγόριθµος Βαθµολογία 
 ∆ιάβασε β1, β2, β3 
 Αν β1 >= 10 και β2 >= 10 και β3 >= 10 τότε 
  Εµφάνισε «Ο µαθητής προβιβάζεται» 
 Αλλιώς 
  ΜΟ � (β1 + β2 + β3) / 3 
  Αν ΜΟ > 13 τότε 
   Εµφάνισε «Προβιβάζεται» 
  Αλλιώς 
   Εµφάνισε «Πρέπει να δώσει εξετάσεις τον Σεπτέµβρη» 
  Τέλος_αν 
 Τέλος_αν 

Τέλος Βαθµολογία 

 

 

7. Σε ένα διαγωνισμό χορού τα ζευγάρια βαθμολογούνται στην τεχνική και στο 

καλλιτεχνικό πρόγραμμα από δυο κριτές. Οι βαθμολογίες θεωρούνται ακέραιοι 

αριθμοί από το 1 μέχρι το 10. Ένα ζευγάρι περνά στον επόμενο γύρο αν 

συγκεντρώσει βαθμολογία μεγαλύτερη από 15. Στην περίπτωση αυτή το ζευγάρι 

παίρνει ως δώρο για τον επόμενο γύρο βαθμό ίσο με τον μέσο όρο των βαθμολογιών 

της τεχνικής. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος: 

i. Θα διαβάζει τα ονόματα της ντάμας και του καβαλιέρου. 

ii. Θα διαβάζει τις βαθμολογίες τεχνικής και καλλιτεχνικού προγράμματος των 

δυο κριτών. 

iii. Θα υπολογίζει τη συγκεντρωτική βαθμολογία του ζευγαριού, η οποία είναι το 

άθροισμα όλων των βαθμών. 
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 Σελίδα 4 

 

iv. Στην περίπτωση που το ζευγάρι περνά στον επόμενο γύρο θα εμφανίζει ένα 

μήνυμα της μορφής «Η ______ και ο ______ περνούν στον επόμενο γύρο και 

παίρνουν _____ βαθμούς δώρο». 

v. Ανεξαρτήτως επιτυχίας, να τυπώνει το μήνυμα «Ευχαριστούμε για την 

προσπάθεια σας». 

 

Λύση 

Αλγόριθµος Χορός 
 ∆ιάβασε ντάµα, καβαλιέρος 
 ∆ιάβασε τεχ1, τεχ2, καλ_πρ1, καλ_πρ2 
 Συγκ_βαθµ � τεχ1 + καλ_πρ1 + τεχ2 + καλ_πρ2 
 Αν Συγκ_βαθµ > 15 τότε 
  Μπόνους � (τεχ1 + τεχ2) / 2 
  Εµφάνισε «Η », ντάµα, « και ο », καβαλιέρος, « περνούν στον  
                         επόµενο γύρο και παίρνουν », µπόνους, « βαθµούς δώρο.» 
 τέλος_αν 
 εµφάνισε «Ευχαριστούµε για την προσπάθεια σας.» 
Τέλος Χορός 

 

 

8. Ο μπακάλης της γειτονιάς μας, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τον 

ανταγωνισμό από κοντινό πολυκατάστημα, αποφάσισε να κάνει έκπτωση στους 

πελάτες του για αγορές που υπερβαίνουν τα 20 ευρώ. Την έκπτωση την όρισε στο 5%. 

Να γραφεί αλγόριθμο ο οποίος: 

i. Θα επιτρέπει στον μπακάλη να εισάγει από το πληκτρολόγιο το συνολικό 

ποσό αγοράς του πελάτη. 

ii. Στην περίπτωση που ο πελάτης δικαιούται έκπτωση, θα εμφανίζει μήνυμα 

της μορφής «Θα πλήρωνες ___ ευρώ, αλλά σου τα αφήνω μόνο ___ ευρώ». 

iii. Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν δικαιούται έκπτωση, θα εμφανίζει 

μήνυμα της μορφής «Χρωστάς ___ ευρώ, αλλά αν κατανάλωνες ___ ευρώ 

παραπάνω θα είχες έκπτωση 5%». 

 

Λύση 

Αλγόριθµος Μπακάλικο 
 ∆ιάβασε ποσό 
 Αν ποσό >= 20 τότε !Σε αυτή την περίπτωση δικαιούται έκπτωση. 
  Τελικό_ποσο � ποσό – ποσό * έκπτωση 
  Εµφάνισε «Θα πλήρωνες », ποσό, « ευρώ, αλλά σου τα αφήνω  
                                µόνο », τελικό_ποσό, « ευρώ». 
 Αλλιώς 
  Υπολ_ποσό � 20 – ποσό 
  Εµφάνισε «Χρωστάς », ποσό, « ευρώ, αλλά αν κατανάλωνες », 
υπολ_ποσό, « ευρώ παραπάνω θα είχες έκπτωση 5%». 
 Τέλος_αν 
Τέλος Μπακάλικο 

 

 

9. Σε μια γνωστή αλυσίδα  οινοπωλείων αποφάσισαν να εφαρμόσουν την προσφορά 

«Παίρνεις 3, πληρώνεις 2» στα μπουκάλια εμφιαλωμένου κρασιού, ώστε για κάθε 3 

φιάλες κρασί που αγοράζει κάποιος να πληρώνει μόνο τις 2 ακριβότερες. Έτσι για 

παράδειγμα, αν οι τρεις φιάλες κόστιζαν 10€, 7€ και 8€, θα πλήρωνε 18€ (=10+8), ενώ 

αν κόστιζαν 10€, 10€ και 10€, θα πλήρωνε 20€ (=10+10). Να γραφεί αλγόριθμος στον 

οποίο αφού θα εισάγονται οι τιμές των τριών κρασιών, στη συνέχεια θα εμφανίζεται 
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 Σελίδα 5 

 

η τιμή που πρέπει να πληρώσει ο πελάτης. 

 

Λύση 

Αλγόριθµος Οινοπωλείο 
 ∆ιάβασε τιµή1, τιµή2, τιµή3 
 min � τιµή1 
 αν τιµή2 < min τότε 
  min � τιµή2 
 τέλος_αν 
 αν τιµή3 < min τότε 
  min � τιµή3 
 τέλος_αν 
 σύνολο � τιµή1 + τιµή2 + τιµή3 
 τελική_τιµή � σύνολο – min 
 εµφάνισε τελική_τιµή 

Τέλος Οινοπωλείο 

 

 

10. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα λαμβάνει ως είσοδο έναν θετικό αριθμό χ και θα 

εκτελεί κάποιες πράξεις ανάλογα με το διάστημα στο οποίο ανήκει ο αριθμός αυτός. 

Τα διαστήματα και οι πράξεις που πρέπει να εκτελούνται φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

Διαστήματα Πράξεις 

χ < 10 Θα αυξάνει το χ κατά 1 

10 <= χ < 30 Θα διπλασιάζει το χ 

30 <= χ < 100 Θα τετραγωνίζει το χ 

100 <= χ Θα υποδιπλασιάζει το χ 

 

Λύση 

Αλγόριθµος Πράξεις_αλλιώς_αν 
 ∆ιάβασε χ 
 Αν χ < 10 τότε 
  χ � χ + 1 
 αλλιώς_αν χ >= 10 και χ < 30 τότε 
  χ � 2 * χ 
 αλλιώς_αν χ >= 30 και χ < 100 τότε 
  χ � χ ^ 2 
 αλλιώς_αν χ >= 100 τότε 
  χ � χ / 2 
 τέλος_αν 
 εµφάνισε χ 

Τέλος Πράξεις_αλλιώς_αν 

 

Παρατήρηση: Στον παραπάνω αλγόριθµο οι υπογραµµισµένες συνθήκες είναι περιττές, 

αλλά όχι λάθος. Για παράδειγµα, αν το χ που µας δίνει ο χρήστης δεν είναι µικρότερο 

του 10 τότε η πρώτη συνθήκη είναι ψευδής, οπότε ο έλεγχος προχωράει στη δεύτερη 

συνθήκη, στην οποία σίγουρα το πλέον το χ είναι µεγαλύτερο ή ίσο του 10. Άρα η 

συνθήλη χ>=10 όταν ελέγχεται είναι πάντα αληθής και εποµένως µπορεί να 

παραλειφθεί. Με την ίδια λογική µπορούµε να αγνοήσουµε και τη συνθήκη χ>=30 

αλλά και τη συνθήκη χ>=100, οπότε η τελευταία περίπτωση επειδή δεν θα περιέχει 

πλέον συνθήκη θα γίνει σκέτο αλλιώς. 

 


