
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΚΑΙ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

1. Ένα ποσό 60.000 € πρόκειται να διανεµηθεί σε 5 σχολεία ανάλογα µε το 

πλήθος των µαθητών τους. Να διαβαστεί το πλήθος των µαθητών για τα 5 

σχολεία και να υπολογισθεί το ποσό που θα δοθεί σε κάθε σχολείο. 

 

2. Να διαβαστούν δύο αριθµοί σε δύο µεταβλητές a και b και να γίνει ανταλλαγή 

των τιµών τους. 

 

3. Να διαβαστούν το ηµεροµίσθιο ενός εργάτη, οι µέρες εργασίας του και οι 

υπερωρίες που έχει κάνει. Αν οι κρατήσεις του είναι το 20% των συνολικών 

αποδοχών του, οι υπερωρίες πληρώνονται την ώρα µε το 20% του 

ηµεροµισθίου του και ο φόρος είναι 5%, να βρεθούν οι µικτές αποδοχές, οι 

συνολικές κρατήσεις και οι καθαρές αποδοχές. 

 

4. Να διαβαστεί ένας µισθός σε ευρώ και να γίνει κερµατική ανάλυσή του. 

∆ηλαδή, να βρεθεί από πόσα χαρτονοµίσµατα και κέρµατα αποτελείται των 

500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 και 1 ευρώ. 

 

5. Ένα super market κάνει προσφορές στους πελάτες του ανάλογα µε τους 

πόντους που συγκεντρώνουν στις αγορές τους. Για κάθε έναν πόντο απαιτείται 

αγορά προϊόντων αξίας 3 €. Να διαβαστεί το ποσό σε € που πλήρωσε ένας 

πελάτης στο super market και να βρεθεί πόσοι πόντοι τού αναλογούν. 

 

6. Μια εταιρεία στάθµευσης οχηµάτων διαθέτει τρεις χώρους στάθµευσης, έναν 

για φορτηγά, έναν για επιβατηγά και έναν για µοτοσυκλέτες. Η είσοδος ενός 

οχήµατος για στάθµευση χρεώνεται ανεξάρτητα από τον χρόνο παραµονής 

του και είναι 2,7 € για τα φορτηγά, 2,3 € για τα επιβατηγά και 1,8 € για τις 

µοτοσυκλέτες. Να διαβαστεί το πλήθος των οχηµάτων κάθε κατηγορίας που 

εισήλθε µια συγκεκριµένη ηµέρα σε κάθε χώρο στάθµευσης και να 

υπολογισθεί το σύνολο των εισπράξεων απ' όλους τους χώρους στάθµευσης. 

 

7. Να διαβαστεί ένας ακέραιος αριθµός που περιέχει ένα πλήθος δευτερολέπτων 

και να βρεθεί πόσες ώρες, πόσα λεπτά και πόσα δευτερόλεπτα περιέχει. 

 

8. Σύµφωνα µε το ∆ιατραπεζικό Σύστηµα Συναλλαγών (∆ΙΑΣ), µπορούν να 

γίνουν αναλήψεις από ένα µηχάνηµα ΑΤΜ  µιας Τράπεζας αλλά µε την κάρτα 

µιας άλλης Τράπεζας. Οι αναλήψεις αυτές χρεώνονται, όµως, µε το 1% του 

ποσού της ανάληψης αλλά η χρέωση αυτή δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 

1 € και ούτε µεγαλύτερη από 3 €. Να καταχωρηθεί ένα αριθµητικό ποσό σε 

ευρώ και να βρεθεί η χρέωση που θα έχει ο πελάτης της Τράπεζας για την 

ανάληψη που θα κάνει, σύµφωνα µε το ∆ΙΑΣ. 

 

9. Να διαβαστούν τρεις αριθµοί και να ταξινοµηθούν κατά φθίνουσα σειρά. 

 

10. Μια εταιρεία πουλάει ένα προϊόν προς 0,30 € το ένα κοµµάτι αν γίνει 

παραγγελία µέχρι και 200 κοµµάτια και προς 0,25 € το ένα κοµµάτι αν γίνει 

παραγγελία για περισσότερα από 200 κοµµάτια. Να διαβαστεί ο αριθµός των 

κοµµατιών που παραγγέλθηκαν και να υπολογισθεί η αξία τους. 



 

11. Μια εταιρεία χορηγεί επίδοµα σπουδών στους υπαλλήλους της µε βάση τις 

γραµµατικές τους γνώσεις και σαν ποσοστό του βασικού τους µισθού ως εξής 

: 5% για τους αποφοίτους γυµνασίου, 10% για τους αποφοίτους λυκείου και 

20% για τους πτυχιούχους. Να διαβαστεί ο βασικός µισθός και ο κωδικός 

σπουδών (1, 2, 3) ενός υπαλλήλου και να υπολογισθεί το επίδοµα σπουδών 

που θα του χορηγηθεί. 

 

12. Στους προκριµατικούς αγώνες στο άλµα εις µήκος στην Ολυµπιάδα, ένας 

αθλητής κάνει 3 αρχικές προσπάθειες και αν έχει επίδοση µεγαλύτερη από 

7.50 µέτρα, τότε δικαιούται να συνεχίσει και να κάνει κι άλλες 3 ακόµα 

προσπάθειες. Να διαβαστούν οι 3 πρώτες προσπάθειες ενός αθλητή και να 

εκτυπωθεί ένα µήνυµα αν δικαιούται να συνεχίσει ή όχι και στην περίπτωση 

που δικαιούται να βρεθεί και να εκτυπωθεί η καλύτερη προσπάθεια του 

αθλητή. 

 

13. Να διαβαστεί ένας ακέραιος αριθµός και να βρεθεί και να εκτυπωθεί το 

πλήθος των ψηφίων του. 

 

14. Σε µια εταιρεία γίνονται κρατήσεις από τον µισθό των υπαλλήλων υπέρ του 

συνδικαλιστικού τους σωµατείου, ανάλογα µε το ύψος του µισθού τους, ως 

εξής : για µισθό έως 500 € η κράτηση είναι 1%, έως 800 € είναι 1,5%, έως 

1.000 € είναι 2%, έως 1.200 € είναι 2,5% και για πάνω από 1.200 € είναι 

3,5%. Να διαβαστεί ο µισθός ενός υπαλλήλου και να υπολογισθεί το ποσό της 

κράτησης που του αντιστοιχεί. 

 

15. Ένας σταθµός αυτοκινήτων (parking) χρεώνει ως εξής την παραµονή των 

αυτοκινήτων : η πρώτη ώρα παραµονής χρεώνεται προς 5 €, η κάθε επόµενη 

ώρα µετά την πρώτη χρεώνεται προς 2 €, ενώ αν το αυτοκίνητο έχει 

ολοκληρώσει 12 ώρες παραµονής στον σταθµό όλες οι ώρες θα χρεωθούν 

προς 1,5 € η καθεµία. Η χρέωση µιας ώρας γίνεται αρκεί να έχει περάσει και 

ένα λεπτό. Για παράδειγµα, για παραµονή 3 ώρες και 5 λεπτά, ο πελάτης 

χρεώνεται συνολικά 4 ώρες. Να γίνει αλγόριθµος που να διαβάζει τον 

συνολικό χρόνο παραµονής σε λεπτά ενός αυτοκινήτου στον σταθµό και να 

υπολογίζει τη χρέωσή του. 

 

16. Να διαβαστεί ένας έτος σαν ακέραιος αριθµός και να βρεθεί αν είναι δίσεκτο 

ή όχι, έχοντας υπόψη τα εξής : 

Αν δεν διαιρείται µε το 4 δεν είναι δίσεκτο. 

Αν διαιρείται µε το 400 είναι δίσεκτο. 

Αν διαιρείται µε το 100 αλλά όχι και µε το 400 δεν είναι δίσεκτο. 

Αν διαιρείται µε το 4 αλλά όχι και µε το 100 είναι δίσεκτο. 

 

17. Μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας κάνει την εξής προσφορά στους πελάτες της 

: πάγια χρέωση 20 € (µαζί µε τον ΦΠΑ) τον µήνα για µέγιστο χρόνο οµιλίας 

70 λεπτά της ώρας. Αν ο πελάτης ξεπεράσει το όριο των 70 λεπτών θα 

χρεωθεί επιπλέον και µε 0,20 € ανά 30 δευτερόλεπτα οµιλίας συν ΦΠΑ. Να 

διαβαστεί ο συνολικός αριθµός των δευτερολέπτων που µίλησε ένας πελάτης 

για έναν µήνα και να βρεθεί η συνολική χρέωσή του. 

 


