
Γνκή επηινγήο - Άιπηεο αζθήζεηο 

1. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

  Α  Τειεζηήο   Β   Απνηέιεζκα  

 i.   αληθής  θαη   αληθής 

 ii. υεσδής ή   αληθής 

 iii.   θαη   αληθής  υεσδής 

 iv.    όρη   αληθής 

 v. αληθής ή     

2. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηηο ηηκέο αιεζήο - ςεπδήο  
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3. Γίλεηαη ν παξαθάησ αιγόξηζκνο. Να παξνπζηαζηεί ν πίλαθαο ηηκώλ θαη νη ηηκέο 

πνπ ζα εθηππσζνύλ 

 Αιγόξηζκνο Πίνακας_Τιμών 
  α ← 3 
  β ← α ^ 2 

  γ ← 5 

  Αλ (β mod 2 = 1) θαη (β >= 5) ηόηε 
    γ ← γ + 2 

    Αλ (γ > α) ηόηε 
      α ← α ^ 3 

      γ ← γ ^ 2 

    Αιιηώο 
      α ← α / 4 

      γ ← γ / 2 

    Τέινο_Αλ 

   Δθηύπσζε α, β, γ 
  Τέινο_Αλ 
  α ← α div β 
  β ← β mod γ 

  γ ← γ mod α 

  Δθηύπσζε α, β, γ 

Τέινο Πίνακας_Τιμών 

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

ππνινγίδεη θαη ζα εθηππώλεη ηελ ηηκή ηεο αθόινπζεο ζπλάξηεζεο 



  

5. Να αλαπηπρζεί αιγόξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη ηηο δηθαηνινγεκέλεο θαη ηηο 

αδηθαηνιόγεηεο απνπζίεο ελόο καζεηή θαη λα απνθαίλεηαη αλ ν καζεηήο 

απνξξίπηεηαη ιόγσ απνπζηώλ ή παξαπέκπεη ζε έιεγρν ηεο βαζκνινγίαο 

(ζεκεηώλεηαη νηη ηα όξηα ησλ απνπζηώλ είλαη 64 δηθαηνινγεκέλεο θαη 50 

αδηθαηνιόγεηεο)  

6. Να αλαπηπρζεί αιγόξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη 3 αξηζκνύο θαη ζα ηνπο εθηππώλεη 

ζηε ζεηξά από ηνλ κηθξόηεξν ζηνλ κεγαιύηεξν 

7. Ο θιηκαηηζκόο ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο ΦΣΦ δηαζέηεη 3 αηζζεηήξεο θαη 

ελεξγνπνηείηαη κόλν αλ ν κέζνο όξνο ησλ ζεξκνθξαζησλ ζηα 3 ζεκεία είλαη 

κηθξόηεξνο από 8oC ή αλ ζε θάπνην από ηα ηξία ζεκεία είλαη κηθξόηεξν από 4 oC. 

Να αλαπηπρζεί αιγόξηζκνο πνπ ζα εθηππώλεη αλ πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί ν 

θιηκαηηζκόο ή όρη 

8. Ζ εηαηξεία θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο CityTel CartU πξζθέξεη ζύλδεζε ζην 

ηειεθσληθό δίθηπό ηεο ρσξίο πάγην, ζπκβόιαην θαη άιιεο δεζκεύζεηο. Ζ ρξέσζε 

θάζε θιήζεο πξαγκαηνπνηείηαη θάζε 30 δεπηεξόιεπηα (κηα θιήζε πνπ δηαξθεί 33'' 

ζα ζηνηρίζεη όζν κηα ησλ 60''). Τν θόζηνο γηα θάζε κηζό ιεπηό είλαη 0.09 €, σζηόζν 

αλ κηα θιήζε δηαξθέζεη πέξαλ ησλ 3 ιεπηώλ ε ρξέσζε ηνπ επηπιένλ ρξόλνπ είλαη 

0.065 €/30'' θιήζεο. Να αλαπηπρζεί αιγόξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη ην όλνκα ηνπ 

πειάηε θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα κηαο θιήζεο θαη ηελ ρξέσζε ηεο θιήζεο απηήο. 

Σεκεηώλεηαη νηη ζηα παξαπάλσ πνζά ππάξρεη επηβάξπλζε ΦΠΑ 18% 

9. Να αλαπηπρζεί αιγόξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη ην όλνκα ελόο καζεηή ηεο Γ' 

Λπθείνπ, ηνπο βαζκνύο ηνπ ζηα δπν ηεηξάκελα θαζώο θαη ηνλ γξαπηό ηνπ βαζκό 

ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο θαη λα ππνινγίδεη ηνλ βαζκό πξόζβαζεο ηνπ καζεηή 

απηνύ ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ν βαζκόο πξόζβαζεο 

ππνινγίδεηαη απν ηελ πξάμε 70% * γξαπηόο βαζκόο θαη 30% * πξνθνξηθόο 

βαζκόο, όπνπ ν πξνθνξηθόο βαζκόο είλαη ν κέζνο όξνο ησλ βαζκώλ ζηα δπν 

ηεηξάκελα ελώ ππόθεηηαη ζε πξνζαξκνγή αλ έρεη δηαθνξά από ηνλ γξαπηό βαζκό 

κεγαιύηεξε ηνπ 2 

10. Τα ηαρπδξνκηθά ηέιε γηα ηελ ηαρπδξνκηθή εηαηξεία Courier Hellas 

ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

- γηα θαθέινπο κηθξόηεξνπο ησλ 20 γξακκαξίσλ, 1.20 € 



- γηα θαθέινπο κηθξόηεξνπο ησλ 150 γξακκαξίσλ, 2 € 

- γηα θαθέινπο κεγαιύηεξνπο ησλ 150 γξακκαξίσλ, 0.015 € γηα θάζε γξακκάξην 

Να αλαπηπρζεί αιγόξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη ην βάξνο ηνπ θαθέινπ πνπ ζα 

απνζηαιιεί θαη ζα ππνινγίδεη θαη ζα εθηππώλεη ηελ ρξέσζε 

11. Σύθσλα κε ηνλ ηειεπηαίν λόκν ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ νη 

κεγαιννθεηιέηεο κπνξνύλ λα πξνζέιζνπλ ζηηο θαηά ηόπνπο εθνξίεο θαη λα 

πξνβνύλ ζε δηαθαλνληζκό γηα ηελ πιεξσκή ησλ νθεηιώλ ηνπο. Έηζη, αλ θάπνηνο 

ρξσζηά πεξηζζόηεξα από 500.000 € ζα έρεη έθπησζε 20%, ελώ δηαθνξεηηθά ζα 

έρεη έθπησζε 30%. Αλ θάπνηνο πιεξώζεη κεηξεηνίο ηόηε ζα έρεη επηπιένλ έθπησζε 

5% επί ηνπ πνζνύ ηεο νθεηιήο. Να αλαπηπρζεί αιγόξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη ην 

όλνκα ηνπ νθεηιέηε, ην πνζό ηεο νθεηιήο ηνπ θαζώο θαη ην πιήζνο ησλ δόζεσλ 

πνπ ζα εμνθιήζεη (δόζεηο = 1 ζεκαίλεη πιεξσκή κεηξεηνίο) θαη ζα εθηππώλεη ην 

πνζό θάζε δόζεο ζηελ εθνξία 

12. Ζ βηνηερλία θαηαζθεπήο ελδπκάησλ ΕΦΦ αθνινπζεί ηελ εμήο ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή γηα ηελ πώιεζε (ρνλδξηθήο) ησλ πξντόλησλ ηεο: Γηα παξαγγειία άλσ ησλ 

800 ηεκαρίσλ, 17 €/ηεκάρην, γηα παξαγγειία άλσ ησλ 350 ηεκαρίσλ, 21 €/ηεκάρην 

θαη γηα παξαγγειία άλσ ησλ 150 ηεκαρίσλ, 25 €/ηεκάρην, παξαγγειίεο κηθξόηεξεο 

ησλ 150 ηεκαρίσλ δελ γίλνληαη δεθηέο. Να αλαπηπρζεί αιγόξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη 

ην όλνκα ηνπ πειάηε θαη ησλ πιήζνο ησλ ηεκαρίσλ ηεο παξαγγειίαο θαη ζα 

εθηππώλεη ην θόζηνο ηεο παξαγγειίαο. Σεκεηώλεηαη πσο αλ ην θόζηνο ηεο 

παξαγγειίαο ππεξβεί ηα 1500 € πξαγκαηνπνηείηαη έθπησζε 9% 

13. Σην εξγνζηάζην ΧΕΦ ζπλέβε εξγαηηθό αηύρεκα κε απνηέιεζκα ηνλ ζνβαξό 

ηξαπκαηηζκό ελόο εξγάηε. Οη ζπλάδειθνί ηνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

έξαλν γηα ηα έμνδα λνζήιεηαο ηνπ. Απνθάζηζαλ ν θάζ' έλαο λα πξνζθέξεη αλάινγα 

κε ηηο απνδνρέο ηνπ, σο εμήο: 

  Μεληαίεο απνιαβέο (ζε €)      Σπληειεζηήο %   

Μέτρι 800 4 

801 - 1200 8 

1201 και άνφ 12 

Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν πνπ ζα δηαβάδεη ην όλνκα θαη ην κηζζό ελόο 

εξγαδνκέλνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ, λα ππνινγίδεη θαη λα εθηππώλεη ην πνζό πνπ ζα 

ρνξεγήζεη σο δσξεά θαζώο θαη ηνλ κηζζό πνπ ηειηθά ζα εηζπξάμεη ηνλ ηξέρνληα 

κήλα  

14. Σύκθσλα κε ην λέν θνξνινγηθό λόκν ν ζπληειεζηήο θόξνπ γηα ηνπο ηδηώηεο 

θνξνινγνύκελνπο απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 



  Δηζόδεκα (ζε €)      Σπληειεζηήο %   

Μέτρι 15.000 0 

15.001 - 30.000 8 

30.001 - 45.000 11 

45.001 - 60.000 14 

60.000 και άνφ 18 

Ψζηόζν, αλ ν θνξνινγνύκελνο ππνβάιιεη ηελ θνξνινγηθή ηνπ δήισζε από ην 

δηαδίθηπν (ζύζηεκα TAXIS), έρεη έθπησζε 10%. Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν πνπ ζα 

δηαβάδεη ην όλνκα ελόο θνξνινγνύκελνπ πνπ ππέβαιε ηε δήισζή ηνπ από ην 

δηαδίθηπν, ην εηζόδεκα πνπ δήισζε θαη ζα ππνινγίδεη θαη ζα εθηππώλεη ην πνζό 

πνπ πξέπεη λα εηζπξαρζεί από ηελ εθνξία θαζώο θαη ηελ έθπησζε  

 


