
ΘΕΜΑ 1ο
Να εκτελεσθούν τα παρακάτω:
Α. Τι θα εμφανίσουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσής τους, τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμων.
Β. Να γίνουν τα αντίστοιχα διαγράμματα ροής τους.
Γ. Να μετατραπούν οι αλγόριθμοι σε ισοδύναμοι κάνοντας χρήση της δομής επανάληψης Όσο…επανάλαβε.
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ΘΕΜΑ 2ο
Το 3ο Γραφείο Ανατολικής Θεσσαλονίκης θέλει να εξάγει στατιστικά στοιχεία για τις πανελλαδικές εξετάσεις της 
Γ’ Λυκείου για το 2008. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος :

α) για τους 1500 μαθητές της Γ’ Λυκείου διαβάζει το ονοματεπώνυμο κάθε μαθητή
β) διαβάζει την κατεύθυνση που έχει επιλέξει κάθε μαθητής ( 1 = Θετική , 2 = Θεωρητική , 3 = Τεχνολογική) 
και ελέγχει την ορθή εισαγωγή
γ) διαβάζει την επιλογή στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) η οποία μπορεί να είναι «ΝΑΙ», 
«ΟΧΙ» και ελέγχει την ορθή εισαγωγή
δ) εμφανίζει το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κατεύθυνση και την επιλογή στο μάθημα 
ΑΟΘ για κάθε μαθητή
ε) υπολογίζει και να εμφανίζει 

1. το πλήθος των μαθητών ανά κατεύθυνση
2. τα ποσοστά % των μαθητών από την Τεχνολογική κατεύθυνση που έχουν επιλέξει το  μάθημα ΑΟΘ .

ΘΕΜΑ 3ο
Σε μια πόλη γίνεται καταγραφή σωματομετρικών στοιχείων των μαθητών των σχολείων για στατιστικούς λόγους. 
Το πλήθος των μαθητών δεν είναι γνωστό  και ο αλγόριθμος τερματίζεται όταν δοθεί η τιμή 9999 στο ύψος ή στη 
ηλικία . 
Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο :

α) διαβάζει το ύψος και την ηλικία κάθε μαθητή ελέγχοντας την εγκυρότητα των τιμών ώστε να είναι θετικές
β) υπολογίζει και εμφανίζει το μέγιστο ύψος μαθητή με ηλικία κάτω των 15 ετών   
γ) υπολογίζει και εμφανίζει το πλήθος των μαθητών με ύψος άνω του 1.85 και ηλικία από 16 ετών και άνω
δ) τέλος, υπολογίζει και εμφανίζει 

1. το ποσοστό % των μαθητών με ύψος κάτω του 1.50 
2. το μέσο όρο ύψους όλων των μαθητών

ΘΕΜΑ 4ο
Ανακύκλωση καλείται η διαδικασία µετατροπής των σκουπιδιών σε πηγές ενέργειας ή πρώτες ύλες µε τη χρήση 
επιστηµονικών µεθόδων και η επαναχρησιµοποίηση κατόπιν επεξεργασίας ορισµένων άχρηστων υλικών (κυρίως 
υλικών συσκευασίας). Ένα από τα πράγµατα που µπορούµε εύκολα να ανακυκλώσουµε είναι τα αλουµινένια 
κουτάκια αναψυκτικών και µπύρας. Μάλιστα ένακ ουτί αλουµινίου που ανακυκλώνεται εξοικονοµεί την ενέργεια 
που χρειάζεται µία τηλεόραση για 3 ώρες λειτουργίας.Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο για µία τάξη 25 µαθητών :
•Θα διαβάζει πόσες ώρες τηλεόρασης είδε κατά µέσο όρο η οικογένεια του κάθε µαθητή τον προηγούµενο µήνα
•Θα διαβάζει πόσα κουτάκια αναψυκτικών ή µπύρας ανακύκλωσε η οικογένεια του κάθε µαθητή στο ίδιο χρονικό 
διάστηµα
•Θα εµφανίζει το µήνυµα «Υπεύθυνη οικογένεια» αν ο αριθµός από τα αλουµινένια κουτάκια ήταν αρκετός για 
να εξοικονοµήσει την ενέργεια που σπαταλήθηκε για την παρακολούθηση τηλεόρασης ενώ σε διαφορετική 
περίπτωση να εµφανίζει το µήνυµα «Χρειάζεται να είστε πιο υπεύθυνοι ως οικογένεια.»,
•Θα εµφανίζει το πλήθος των «Υπεύθυνων» οικογενειών.

ΘΕΜΑ 5ο
Μια εταιρία απασχολεί 30 υπαλλήλους. Οι μηνιαίες αποδοχές κάθε υπαλλήλου κυμαίνονται από 0 € έως και 3.000 
€.
Α. Να γράψετε αλγόριθμο που για κάθε υπάλληλο: 

 Θα διαβάζει το ονοματεπώνυμο και τις μηνιαίες αποδοχές και θα ελέγχεί την ορθότητα καταχώρησης 
των μηνιαίων αποδοχών του.

 Θα υπολογίζει το ποσό του φόρου κλιμακωτά, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Μηνιαίες Αποδοχές
Ποσοστό 

Κράτησης Φόρου
έως και 700 € 0 %
άνω των 700 €
έως και 1.000 €

15 %

άνω των 1.000 €
έως και 1.700 €

30 %

άνω των 1.700 € 40 %
 Θα εμφανίζει το ονοματεπώνυμο, τις μηνιαίες αποδοχές, το φόρο και τις καθαρές μηνιαίες αποδοχές που 

προκύπτουν μετά την αφαίρεση του φόρου.
Β. Τέλος ο παραπάνω αλγόριθμος θα υπολογίζει και θα εμφανίζει:

 Το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο φόρο όλων των υπαλλήλων.
 Το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές όλων τον υπαλλήλων.


