
Γνκή Αθνινπζίαο - Άιπηεο αζθήζεηο 

1. Να θξίλεηε γηα ηελ νξζόηεηά ηνπο ηηο παξαθάησ εληνιέο εθρώξεζεο ηηκήο 

i. τιμή ← "τιμή" + 2   iv. ui ← ui + 3 

ii. Διάβασε α + β   v.  ποσό ← α * β+5 

iii.  α + β ← 6   vi. Διάβασε ← τιμή 

2. Γίλεηαη ν παξαθάησ αιγόξηζκνο. Να παξνπζηαζηεί ν πίλαθαο ηηκώλ θαη νη ηηκέο 
πνπ ζα εθηππσζνύλ. Να δεκηνπξγήζεηε θαη ην δηάγξακκα ξνήο 

Αιγόξηζκνο Πίνακας_Τιμών1 
  κ ← 3 
  λ ← κ + 2 

  μ ← λ ^ (κ - 1) -3 

  κ ← μ div 3 

     Δθηύπσζε κ, λ, μ 
  μ ← λ ^ 3 

  λ ← λ + 2 

  Δθηύπσζε μ, κ, λ 
Τέινο Πίνακας_Τιμών3 

3. Να αλαπηπρζεί αιγόξηζκνο ν νπνίνο ζα δηαβάδεη έλαλ ζεηηθό αξηζκό x θαη ζα 

ππνινγίδεη θαη ζα εθηππώλεη ηελ ηηκή ηεο αθόινπζεο ζπλάξηεζεο : 

 

4. Να αλαπηπρζεί αιγόξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη ηηο θάζεηεο πιεπξέο νξζνγσλίνπ 

ηξηγώλνπ θαη ζα εθηππώλεη ην εκβαδόλ ηνπ θαη ηελ ππνηείλνπζα ηνπ ηξηγώλνπ 

5. Ο καζεκαηηθόο ηύπνο πνπ ππνινγίδεη ην ύςνο ελόο αλζξώπνπ ζε ζρέζε κε ην 

βάξνο είλαη: 'Υςνο = (1.05 * Βάξνο + 50) * 1.2 + 11. Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν 

πνπ ζα δηαβάδεη ην βάξνο ελόο αλζξώπνπ θαη λα ππνινγίδεη θαη εθηππώλεη ην 

θπζηνινγηθό ύςνο ηνπ 

6. Κάζε εξγαδόκελνο ηεο εηαηξείαο ΦΥΕ πιεξώλεηαη κε εκεξνκίζζην 35 €, ελώ ν 

κηζζόο ηνπ ππόθεηηαη ζε θξαηήζεηο 12%. Να αλαπηπρζεί αιγόξηζκνο πνπ ζα 

δηαβάδεη ην νλνκαηεπώλπκν ελόο εξγαδνκέλνπ ηεο εηαηξεία ΦΥΕ, ηηο εκέξεο πνπ 

εξγάζηεθε ηνλ πεξαζκέλν κήλα θαη λα εθηππώλεη ηηο θαζαξέο απνδνρέο ηνπ θαζώο 

θαη ην πνζό ησλ θξαηήζεσλ 

7. Σύκθσλα κε ηελ λέα θνξνινγηθή λνκνζεζία ε θνξνιόγεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ 

εηαηξεηώλ είλαη 25% επί ησλ εηήζησλ κηθηώλ θεξδώλ. Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν 

πνπ ζα δηαβάδεη ηα κηθηά θέξδε κηαο εηαηξείαο θαζώο θαη ηα έμνδα θαη λα 

εθηππώλεη ηα θαζαξά θέξδε γηα ηελ ηξέρνπζα ρξνληά 



8. Τξείο θίινη απνθάζηζαλ λα θαηαζέζνπλ από θνηλνύ έλα δειηίν ζηνηρήκαηνο. 

Απνθάζηζαλ ηα ελδερόκελα θέξδε λα κνηξαζηνύλ κε βάζε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

πιεξσκή ηνπ δειηίνπ. Να αλαπηπρζεί αιγόξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη ηα θέξδε πνπ 

επέθεξε ην δειηίν θαζώο θαη ην πνζό πνπ πιήξσζε θάζε έλαο από ηνπο ηξείο θαη 

λα εθηππώλεη ην θέξδνο πνπ αλαινγεί ζηνλ θαζέλα 

9. Μηα κεηαθνξηθή εηαηξεία έρεη αλαιάβεη λα κεηαθέξεη κεραλήκαηα. Τα 

containers ηεο εηαηξείαο έρνπλ ρσξεηηθόηεηα 100, 50, 10, 5 θαη 1 ηεκάρηα. Να 

αλαπηπρζεί αιγόξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη ηνλ αξηζκό ησλ κεραλεκάησλ πνπ πξέπεη 

λα κεηαθεξζνύλ θαη λα εθηππώλεη πόζα containers από θάζε είδνο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ 

 


