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Επαναληπτικές Ασκήσεις µέχρι και τη δοµή Επανάληψης 

1. ∆υο φίλοι είναι οι µόνοι µέτοχοι στην εταιρεία τους. Η εταιρική συµφωνία για την 

κατανοµή των κερδών είναι η εξής: Το 30% των κερδών επανεπενδύεται στην εταιρεία, 

ενώ τα υπόλοιπα µοιράζονται σε δύο ίσα µερίδια που τα παίρνουν οι δικαιούχοι. 

Υποχρέωση του πρώτου είναι να διαθέσει το 5% του µεριδίου επίσης για νέες 

επενδύσεις, ενώ ο δεύτερος πρέπει να κάνει το ίδιο µε ποσοστό 20% του δικού του 

µεριδίου. Ό,τι αποµένει από το µερίδιο τους µπορούν να το αξιοποιήσουν όπως 

επιθυµούν. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που θα διαβάζει τα κέρδη της εταιρείας και θα 

εκτυπώνει: α. το συνολικό ποσό που θα επανεπενδυθεί στην εταιρεία, β. πόσα χρήµατα 

αποµένουν στον κάθε µέτοχο, γ. ποιο είναι το µέσο ποσό που έχει ο καθένας στη 

διάθεση του. 

 

2. Ένα Internet Cafe έχει την ακόλουθη πολιτική χρέωσης (κλιµακωτά): 

 

1. Τα πρώτα τριάντα 

λεπτά: 

1.40 € 

2. Τα επόµενα τρία 

30λεπτα: 

1.10 € το κάθε ένα 

30λεπτο 3. 0 υπόλοιπος χρόνος: 0.03 € ανά δευτερόλεπτο 

 
Να αναπτύξετε αλγόριθµο που θα διαβάζει τον χρόνο που κάποιος πελάτης έκανε 
χρήση των υπηρεσιών του Internet Cafe και θα εκτυπώνει τη χρέωση. 

 

3. Για τις υπηρεσίας τηλεφωνίας που προσφέρει η City Tel χρεώνει µηνιαίο πάγιο 20 €, 

που περιλαµβάνει 100 αστικές µονάδες και 100 υπεραστικές µονάδες για τον 

καταναλωτή µηνιαίως. Για τις επιπλέον µονάδας που καταναλώνονται ανά µήνα η 

χρέωση είναι η εξής: 

 

Αστικές 

µονάδες 
0.021 € ανά µονάδα 

Υπεραστικές 

µονάδες 

(κλιµακωτή) 

Μέχρι και 250 0.029 € ανά µονάδα 

Περισσότερες από 

250 έως και 600 
0.039 € ανά µονάδα 

Άνω των 600 0.049 € ανά µονάδα 

 

Να αναπτύξετε αλγόριθµο που θα διαβάζει το όνοµα ενός συνδροµητή, τις αστικές και 
τις υπεραστικές µονάδες που χρέωσε το τηλέφωνο του και θα εκτυπώνει το ποσό του 

λογαριασµού. Λάβετε υπόψη ότι στο σύνολο του λογαριασµού υπάρχει και 
επιβάρυνση φόρου τηλεπικοινωνιών 4%. 

 

 

4. Ένα φορτηγό µπορεί να µεταφέρει 20 τόνους χώµατος. Κατά τη διάρκεια 

χωµατουργικών εργασιών τα εκσκαφικά µηχανήµατα σταδιακά ρίχνουν χώµατα στο 

φορτηγό αυτό. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που θα διαβάζει επαναληπτικά το βάρος 

των χωµάτων που δέχεται το φορτηγό µέχρι να εισαχθεί αρνητικός αριθµός ή το µηδέν. 

Στο τέλος αν το όχηµα περιέχει φορτίο ακριβώς όσο µπορεί να µεταφέρει, να 

εκτυπώνεται το µήνυµα «όχηµα εντάξει», αν µπορεί να φορτωθεί επιπλέον βάρος, να 

εκτυπώνεται το µήνυµα «επιπλέον βάρος» και το βάρος που µπορεί να φορτωθεί ή 

διαφορετικά να εκτυπώνεται το µήνυµα «παραβίαση βάρους» και το βάρος που πρέπει 
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να αφαιρεθεί ώστε να µπορεί να ξεκινήσει το φορτηγό. Τέλος, πρέπει να εκτυπώνεται το 

πλήθος των ρίψεων χωµάτων στο φορτηγό. 

 

5.  Ο κύριος Χαλάς έλαβε δάνειο 50.000 € από την τράπεζα της Νίκαιας για να 

πραγµατοποιήσει µια αγορά. Το χρονικό διάστηµα αποπληρωµής του δανείου είναι 7 

χρόνια. Η συµφωνία είναι η εξής: το αρχικό επιτόκιο είναι 2.75% και στο τέλος κάθε 
έτους θα ορίζεται νέο επιτόκιο που πρέπει να είναι µεγαλύτερο από αυτό του 

προηγούµενου έτους. Η µηνιαία δόση είναι 250 € και κατά την πληρωµή της, το 

υπόλοιπο ποσό τοκίζεται µε το επιτόκιο της τρέχουσας χρονιάς. Μόλις παρέλθει το 

χρονικό διάστηµα των 7 ετών και αν δεν έχει αποπληρωθεί το ποσό, πρέπει να 

πληρωθεί το ποσό που αποµένει. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που θα εκτυπώνει σε 
πόσους µήνες θα αποπληρωθεί το δάνειο, αν αυτό πραγµατοποιηθεί εντός του 

διαστήµατος των 7 ετών, ή το ποσό που αποµένει για εξόφληση σε αντίθετη 

περίπτωση. Τονίζεται ότι µε τη συµπλήρωση έτους, πρέπει να διαβάζεται από τον 

αλγόριθµο το νέο επιτόκιο, πραγµατοποιώντας έλεγχο ορθής καταχώρησης. 

 

6. Τι θα εµφανίσει κάθε ένα από τα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµου; 

 

7. ∆ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος σε διάγραµµα ροής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Ποιον τύπο δεδοµένων θα επιλέγατε για τη δήλωση κάθε µεταβλητής;  

β. Ποιες είναι οι διαδοχικές τιµές των i και sum;  

γ. Ποιες τιµές θα εκτυπωθούν; 

δ. Ποια αριθµητική παράσταση υπολογίζει ο αλγόριθµος; 
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8. Οι διπλανές εντολές αντιστοιχούν σε αλγόριθµο που 

υπολογίζει και εµφανίζει το άθροισµα των θετικών 

διψήφιων άρτιων ακεραίων, αλλά είναι τοποθετηµένες 

µε λανθασµένη σειρά. Να τις τοποθετήσετε στην ορθή 

σειρά.  

 

 

9. ∆ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος σε ψευδογλώσσα. Να παρουσιάσετε τον πίνακα 

τιµών και τις τιµές που θα εκτυπωθούν αν δοθούν οι τιµές 2 και 15. Να παρουσιάσετε 
και το αντίστοιχο διάγραµµα ροής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Κάθε εισηγµένη στο χρηµατιστήριο εταιρεία είναι υποχρεωµένη στο τέλος κάθε 

οικονοµικού έτους να αποδώσει µέρισµα στους µετόχους της. Η διοίκηση της εταιρείας 

Παπατουκάκη ανακοίνωσε ότι τα µερίσµατα που θα αποδοθούν, θα εξαρτηθούν από 

το πλήθος των µετοχών και το έτος απόκτησης της παλαιότερης µετοχής του κάθε 

ενδιαφερόµενου σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα (κλιµακωτά): 

Ετος αγοράς παλαιότερης 
µετοχής 

Πλήθος µετοχών Ευρώ ανά 
µετοχή 

1997  και  πρωτύτερα  γ ια  όλες  2 .05  

Μεταγενέστερα  του  1998  γ ια  τ ι ς  λιγότερε ς  από  150  1 .15  

γ ια  τ ι ς  µετοχέ ς  από  150  και  άνω  1 .52  

Μεταγενέστερα  του  2004  γ ια  τ ι ς  µέχρι  και  100  0 .92  

γ ια  τ ι ς  περισσότερε ς  από  100  1 .13  

Αν η παλαιότερη µετοχή είναι προγενέστερη του 1985 ή οι µετοχές υπερβαίνουν τις 500, 

το µέρισµα προσαυξάνεται κατά 15%. Να αναπτυχθεί αλγόριθµος που θα διαβάζει για 

καθέναν από τους 500.000 µετόχους της εταιρείας το πλήθος των µετοχών που διαθέτει 
και το έτος που απέκτησε την παλαιότερη από αυτές και στη συνέχεια:  

α. θα εκτυπώνει το ποσό του µερίσµατος που θα λάβει ως µέρισµα,  

β. θα εκτυπώνει το συνολικό µέρισµα που αποδόθηκε, 
γ. θα διαβάζει το ποσό που δόθηκε ως συνολικό µέρισµα κατά το προηγούµενο 

οικονοµικό έτος και θα εκτυπώνει την επί τοις εκατό µεταβολή του µερίσµατος. 

 


