
 

8_1 ε ζνα φορτθγό πλοίο μποροφν να φορτωκοφν 1000 τόνοι. Να αναπτφξετε αλγόρικμο που κα διαβάηει διαδοχικά το 

βάροσ των φορτίων που τοποκετοφνται ςτο πλοίο ζωσ ότου αυτό γεμίςει, και κα εκτυπϊνει πόςα τεμάχια 

φορτϊκθκαν κακϊσ και ποιο είναι το μζςο βάροσ των τεμαχίων αυτϊν. Η ειςαγωγι των ςτοιχείων κα ςταματά όταν 

διαβαςτεί φορτίο βάρουσ που δεν μπορεί να μπει ςτο πλοίο. Σο βάροσ κάκε φορτίου κα δίνεται ςε τόνουσ και κα 

πρζπει να είναι το λιγότερο 10 και το μεγαλφτερο 1000. (αυτό ςθμαίνει ότι θ ειςαγωγι του βάρουσ κα γίνεται με 

ζλεγχο) 

8_2 Να αναπτφξετε αλγόρικμο που κα διαβάηει τα ονόματα και τουσ μζςουσ όρουσ των 10 μακθτϊν ενόσ τμιματοσ Γενικισ 

Παιδείασ και κα εκτυπϊνει τα ονόματα των μακθτϊν που κα πάρουν αριςτεία (μζςοσ όροσ >= 18) κακϊσ και τον 

μικρότερο μζςο όρο που παρατθρικθκε. 

8_3 Να αναπτφξετε αλγόρικμο που κα διαβάηει για 5 μζρεσ τισ θμεριςιεσ κερμοκραςίεσ δυο διαφορετικϊν πόλεων και κα 

εκτυπϊνει τον αρικμό των θμερϊν όπου θ κερμοκραςία τθσ πόλθσ Α είναι μεγαλφτερθ από αυτι τθσ πόλθσ Β.  

8_4 ε κάποια εξεταςτικι δοκιμαςία ζνα γραπτό αξιολογείται από δφο βακμολογθτζσ ςτθ βακμολογικι κλίμακα *0, 100+. 

Αν θ διαφορά μεταξφ των βακμολογιϊν του α' και του β' βακμολογθτι είναι μικρότερθ ι ίςθ των 20 μονάδων τθσ 

παραπάνω κλίμακασ, ο τελικόσ βακμόσ είναι ο μζςοσ όροσ των δφο βακμολογιϊν. Αν θ διαφορά μεταξφ των 

βακμολογιϊν του α' και του β' βακμολογθτι είναι μεγαλφτερθ από 20 μονάδεσ, το γραπτό δίνεται για 

αναβακμολόγθςθ ςε τρίτο βακμολογθτι.  Ο τελικόσ βακμόσ του γραπτοφ προκφπτει τότε από τον μζςο όρο των τριϊν 

βακμολογιϊν. 

Να αναπτφξετε αλγόρικμο ο οποίοσ, αφοφ ελζγξει τθν εγκυρότθτα των βακμϊν ςτθν βακμολογικι κλίμακα *0, 100+, κα 

υλοποιεί τθν παραπάνω διαδικαςία εξαγωγισ τελικοφ βακμοφ και κα εμφανίηει τον τελικό βακμό του γραπτοφ ςτθν 

εικοςαβάκμια κλίμακα. 

Παρατιρθςθ: Να κεωριςετε ότι όλεσ οι ποςότθτεσ εκφράηονται ωσ πραγματικοί αρικμοί. 

8_5 Για κάκε υπάλλθλο δίνεται ο μθνιαίοσ βαςικόσ μιςκόσ και ο αρικμόσ των παιδιϊν του. Δεχόμαςτε ότι ο υπάλλθλοσ 

μπορεί να ζχει μζχρι και 20 παιδιά και ότι ο μθνιαίοσ βαςικόσ μιςκόσ του κυμαίνεται από 500€ μζχρι και 1000€. Οι 

ςυνολικζσ αποδοχζσ του υπολογίηονται ωσ το άκροιςμα του μθνιαίου βαςικοφ μιςκοφ και του οικογενειακοφ 

επιδόματοσ του. Σο οικογενειακό επίδομα υπολογίηεται ωσ εξισ: 

30€ για κάκε παιδί μζχρι και τρία παιδιά, και 40€ για κάκε παιδί πζραν των τριϊν (4ο, 5ο, 6ο κ.λπ.) 

Να γράψετε αλγόρικμο, ο οποίοσ: 

(α) ειςάγει τα κατάλλθλα δεδομζνα και ελζγχει τθν ορκι καταχϊριςθ τουσ, 

(β) υπολογίηει και εμφανίηει το οικογενειακό επίδομα, και 

(γ) υπολογίηει και εμφανίηει τισ ςυνολικζσ αποδοχζσ του υπαλλιλου. 

8_6 Να αναπτφξετε αλγόρικμο που για κακζνα από τουσ μακθτζσ ενόσ ςχολείου κα διαβάηει το όνομα, το φφλο (άνδρασ 

με Α ι γυναίκα με Γ) και το μζςο όρο του, πραγματοποιϊντασ ζλεγχο δεδομζνων. Η επανάλθψθ κα τερματίηεται όταν 

ειςαχκεί ωσ όνομα θ λζξθ " τζλοσ ". Ο αλγόρικμοσ κα πρζπει να εντοπίηει και να εκτυπϊνει το βακμό του αγοριοφ και 

το βακμό του κοριτςιοφ με τθν μεγαλφτερθ επίδοςθ. 

Επίςθσ κα πρζπει να εκτυπϊνει το πλικοσ των μακθτϊν που ζλαβαν άριςτα, δθλαδι βακμό μεγαλφτερο ι ίςο του 18. 

8_7 Να αναπτφξετε αλγόρικμο που κα διαβάηει το φφλο (άνδρασ με Α ι γυναίκα με Γ), το τμιμα (υπάρχουν 2 τμιματα: "Γ1" 

και "Γ2") και τον βακμό ςτο μάκθμα Μακθματικά Κατεφκυνςθσ για τουσ 10 μακθτζσ τθσ Γ' Λυκείου. Ο αλγόρικμοσ κα 

εκτυπϊνει τον μζςο όρο βακμολογίασ για τα αγόρια, για τα κορίτςια, για το πρϊτο τμιμα, για το δεφτερο τμιμα, 

κακϊσ και τον γενικό μζςο όρο τθσ τάξθσ. 

8_8 Να αναπτφξετε αλγόρικμο που κα προςομοιϊνει το παιχνίδι «Μάντεψε τον αρικμό», ςτο οποίο, με δεδομζνο ζναν 

αρικμό-κωδικό, διαβάηονται επαναλθπτικά αρικμοί μζχρι να εντοπιςτεί ο κωδικόσ. ε κάκε προςπάκεια πρζπει να 

εμφανίηεται αν ο αρικμόσ που διαβάςτθκε είναι μεγαλφτεροσ ι μικρότεροσ από τον κωδικό. το τζλοσ, ο αλγόρικμοσ 

κα πρζπει να εμφανίηει το πλικοσ των προςπακειϊν μζχρι να βρεκεί ο κωδικόσ. 

8_9 Να αναπτφξετε τον αλγόρικμο που εκτελεί θ ταμειακι μθχανι του εμπορικοφ καταςτιματοσ του κυρίου ΑΑΑΑΑ. Αρχικά 

διαβάηει το χρθματικό ποςό που διακζτει ο πελάτθσ και ςτθ ςυνζχεια, επαναλθπτικά, διαβάηει τθν τιμι των 

προϊόντων που περιζχονται ςτθν παραγγελία. Η επανάλθψθ ςταματάει όταν ξεπεραςτεί το διακζςιμο από τον πελάτθ 



 
χρθματικό ποςό. Ο αλγόρικμοσ κα πρζπει να εκτυπϊνει τα χριματα που περίςςεψαν ςτον πελάτθ και το πλικοσ των 

προϊόντων που αγόραςε. 

8_10 Ο ςφλλογοσ «Η χαρά του παιδιοφ» διοργανϊνει μαρακϊνιο αγάπθσ και ςυλλζγει χριματα για τθν ανζγερςθ νζου 

παιδικοφ ςτακμοφ. Για το ςκοπό αυτό πρζπει να αναπτφξετε αλγόρικμο που κα διαβάηει επαναλθπτικά τα ποςά που 

διακζτουν οι χορθγοί ωσ δωρεά ςτον μαρακϊνιο και κα ςταματάει όταν δοκεί ωσ ποςό αρνθτικόσ αρικμόσ. τθ 

ςυνζχεια ο αλγόρικμοσ κα πρζπει να εκτυπϊνει το ςυνολικό ποςό που ςυγκεντρϊκθκε, κακϊσ και τον μζςο όρο των 

χρθμάτων που προςζφεραν οι χορθγοί ςτον μαρακϊνιο. 

8_11 Για κάκε μακθτι δίνονται τα ςτοιχεία: ονοματεπϊνυμο, προφορικόσ και γραπτόσ βακμόσ ενόσ μακιματοσ. Να 

γράψετε αλγόρικμο, ο οποίοσ κα εκτελεί τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ: 

1. Διαβάηει τα ςτοιχεία πολλϊν μακθτϊν και ςταματά όταν δοκεί ωσ ονοματεπϊνυμο το όνομα “ΣΕΛΟ”. 

2. Ελζγχει αν ο προφορικόσ και ο γραπτόσ βακμόσ είναι από 0 μζχρι και 20. 

3. Τπολογίηει τον τελικό βακμό του μακιματοσ, ο οποίοσ είναι το άκροιςμα του 30% του προφορικοφ βακμοφ και 

του 70% του γραπτοφ βακμοφ. 

4. Επίςθσ, τυπϊνει το ονοματεπϊνυμο του μακθτι και τον τελικό βακμό του μακιματοσ. 

5. Τπολογίηει και τυπϊνει το ποςοςτό των μακθτϊν που ζχουν βακμό μεγαλφτερο του 18. 

8_12 Να αναπτφξετε αλγόρικμο που κα διαβάηει το μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ φορτίου που μπορεί να μεταφζρει ζνα 

ferry-boat και ςτθ ςυνζχεια κα διαβάηει επαναλθπτικά το βάροσ κακενόσ οχιματοσ που πρόκειται να ειςζλκει ςε 

αυτό, κακϊσ και τον τφπο του ("Φ" για φορτθγό, "Α" για αυτοκίνθτο και "Μ" για μοτοςικλζτα), μζχρι να παραβιαςτεί ο 

περιοριςμόσ του ςυνολικοφ βάρουσ. Σο κόςτοσ μεταφοράσ είναι 5.50€ για κάκε φορτθγό, 4.40€ για κάκε αυτοκίνθτο 

και 1.25 για κάκε μοτοςικλζτα. Ο αλγόρικμοσ κα πρζπει να εκτυπϊνει τα ζςοδα του ferry-boat για τθ ςυγκεκριμζνθ 

μεταφορά. 

8_13 ε ζνα πρόγραμμα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ ςυμμετζχουν 20 ςχολεία. τα πλαίςια αυτοφ του προγράμματοσ, 

εκελοντζσ μακθτζσ των ςχολείων, που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα, μαηεφουν ποςότθτεσ τριϊν υλικϊν (γυαλί, χαρτί 

και αλουμίνιο). Να αναπτφξετε ζναν αλγόρικμο, ο οποίοσ. 

1. Θα διαβάηει τισ ποςότθτεσ ςε κιλά των παραπάνω υλικϊν που μάηεψαν οι μακθτζσ ςε κάκε ςχολείο. 

2. Θα υπολογίηει τθ ςυνολικι ποςότθτα ςε κιλά του κάκε υλικοφ που μάηεψαν οι μακθτζσ ςε όλα τα ςχολεία. 

3. Αν θ ςυνολικι ποςότθτα του χαρτιοφ που μαηεφτθκε από όλα τα ςχολεία είναι λιγότερθ των 1000 κιλϊν, να 

εμφανίηεται το μινυμα "υγχαρθτιρια". Αν θ ποςότθτα είναι από 1000 κιλά και πάνω, αλλά λιγότερο από 

2000, να εμφανίηεται το μινυμα "Δίνεται ζπαινοσ" και τζλοσ αν θ ποςότθτα είναι από 2000 κιλά και πάνω να 

εμφανίηεται το μινυμα "Δίνεται βραβείο". 

Παρατιρθςθ: Να κεωριςετε ότι όλεσ οι ποςότθτεσ είναι κετικοί αρικμοί. 

8_14  Οι 190 μακθτζσ τθσ Γ' τάξθσ του 9ου ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ κατζλθξαν ςε 3 μζρθ ςχετικά με τον προοριςμό τθσ πενκιμερθσ 

εκδρομισ τουσ. Ζτςι, αποφάςιςαν να διεξάγουν ψθφοφορία για τθν τελικι επιλογι και για το λόγο αυτό πρζπει να 

αναπτφξετε αλγόρικμο που κα διαβάηει για κάκε μακθτι τθν προτίμθςθ του (Κριτθ, Κζρκυρα ι Θεςςαλονίκθ) 

πραγματοποιϊντασ ζλεγχο δεδομζνων, και κα εκτυπϊνει τα ποςοςτά που ςυγκεντρϊνει κάκε προοριςμόσ. 

8_15  Ζνα αςανςζρ ζχει όριο βάρουσ τα 550 κιλά. Να γράψετε αλγόρικμο ο οποίοσ κα ελζγχει πόςα άτομα μποροφν να 

ειςζλκουν, διαβάηοντασ το βάροσ του ειςερχόμενου ατόμου μζχρι ν' αποφαςίςει ότι δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ ςε 

άλλον, οπότε και κα εμφανίηει το ςυνολικό βάροσ και τον αρικμό των ατόμων μζςα ςτο αςανςζρ. 

8_16 Μια μπάλα αφινεται να πζςει από φψοσ 150 μζτρων. ε κάκε αναπιδθςθ φτάνει ςε φψοσ ίςο με τα 4/5 του 

προθγοφμενου. Να αναπτφξετε αλγόρικμο που κα υπολογίηει το πλικοσ των αναπθδιςεων που απαιτοφνται ϊςτε να 

ακινθτοποιθκεί θ μπάλα (κεωροφμε ότι θ μπάλα είναι ακίνθτθ από τθ ςτιγμι που βρίςκεται ςε φψοσ 0.05 εκατοςτά ι 

λιγότερο). 

8_17 Ο ςυντελεςτισ ΦΠΑ για τα προϊόντα του 

εμπορικοφ καταςτιματοσ , ςε ςυςχζτιςθ με τον 

κωδικό τουσ, δίνεται ςτον επόμενο πίνακα: 

Να αναπτφξετε αλγόρικμο που για κάκε προϊόν 

Κωδικόσ Προϊόντοσ Α0012 Β1100 Β2001 ΤΠΟΛΟΙΠΑ 

υντελεςτισ ΦΠΑ (%) 6 8 15 19 



 
μιασ παραγγελίασ κα διαβάηει τον κωδικό του, τον αρικμό τεμαχίων και τθν τιμι του (χωρίσ ΦΠΑ) και κα εκτυπϊνει το 

πλθρωτζο ποςό για τθν παραγγελία. Η επανάλθψθ κα τερματίηεται όταν δοκεί ωσ κωδικόσ θ λζξθ "τζλοσ". 

8_18  Μια εταιρεία δθμοςκοπιςεων κζτει ς' ζνα δείγμα 10 πολιτϊν ζνα ερϊτθμα. Για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων να 

αναπτφξετε αλγόρικμο που: 

1. Θα διαβάηει το φφλο του πολίτθ (Α για Άνδρασ και  Γ για Γυναίκα) και κα ελζγχει τθν ορκι ειςαγωγι. 

2.Θα διαβάηει τθν απάντθςθ ςτο ερϊτθμα, θ οποία μπορεί να είναι "ΝΑΙ", "ΟΧΙ", "ΔΕΝ ΞΕΡΩ" και κα ελζγχει τθν 

ορκι ειςαγωγι. 

3. Θα υπολογίηει και κα εμφανίηει το πλικοσ των ατόμων που απάντθςαν "ΝΑΙ". 

4. το ςφνολο των ατόμων που απάντθςαν "ΝΑΙ", κα υπολογίηει και κα εμφανίηει το ποςοςτό των ανδρϊν και 

το ποςοςτό των γυναικϊν. 

8_19  Η αλυςίδα υπερμάρκετ  ΦΧΨΩ ζχει κεςπίςει τθν χριςθ μαγνθτικϊν καρτϊν από τουσ πελάτεσ τθσ, ϊςτε να τουσ 

επιςτρζφει χριματα, με τθ μορφι δωροεπιταγισ, ανάλογα με τισ αγορζσ που ζχουν πραγματοποιιςει κατά τον 

προθγοφμενο μινα, ςφμφωνα με το παρακάτω ςκεπτικό. Για αγορζσ μζχρι και 350€ το ποςοςτό επιςτροφισ είναι 3%, 

για αγορζσ μεγαλφτερεσ από 350€ αλλά το πολφ 1000€ το ποςοςτό επιςτροφισ είναι 7%, ενϊ για αγορζσ μεγαλφτερεσ 

των 1000€ το ποςοςτό επιςτροφισ είναι 13%. 

Να αναπτφξετε αλγόρικμο που κα διαβάηει τουσ κωδικοφσ όλων των πελατϊν τθσ εταιρείασ (κα τερματίηεται όταν 

ειςαχκεί ο κωδικόσ 0) και το ποςό των αγορϊν που ζχουν πραγματοποιιςει αντίςτοιχα, και κα υπολογίηει και 

εκτυπϊνει το ςυνολικό ποςό που κα επιςτραφεί από το κατάςτθμα ςε όλουσ τουσ πελάτεσ. 

8_20 Οι 5 υπάλλθλοι μιασ εταιρείασ εργάηονται 40 ϊρεσ τθν εβδομάδα. Κάκε ϊρα υπερωρίασ αμείβεται με 8€. Να γράψετε 

αλγόρικμο ο οποίοσ για κακζναν από τουσ υπαλλιλουσ τθσ εταιρείασ: 

1. Διαβάηει το όνομα του και για κάκε μζρα από τισ πζντε(5) εργάςιμεσ τθσ εβδομάδασ διαβάηει τισ ϊρεσ εργαςίασ 

του. 

2. Τπολογίηει τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ εργαςίασ του. 

3. Εάν ζχει εργαςτεί περιςςότερο από 40 ϊρεσ τθν εβδομάδα, εμφανίηει το όνομα του και υπολογίηει και εμφανίηει τθν 

αμοιβι του για τισ υπερωρίεσ του.  

4. Τπολογίηει και εμφανίηει, ςτο τζλοσ, το πλικοσ των υπαλλιλων που ζχουν εργαςτεί λιγότερο από 40 ϊρεσ τθν 

εβδομάδα. 

8_21 Μία ακτοπλοϊκι εταιρεία ανακοίνωςε ςτον τφπο τισ τιμζσ των ειςιτθρίων του δρομολογίου Πειραιάσ – Κριτθ - 

Πειραιάσ για τθν οικονομικι κζςθ, 

ςφμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα: 

Να αναπτφξετε αλγόρικμο που κα 

διαβάηει επαναλθπτικά το όνομα 

κάκε ταξιδιϊτθ και τον τφπο του ειςιτθρίου του (κωδικόσ), και κα εκτυπϊνει το αντίςτοιχο ποςό που πρζπει να 

πλθρϊςει. Η επανάλθψθ πρζπει να ολοκλθρϊνεται όταν δοκεί ωσ όνομα θ λζξθ "τζλοσ" ι όταν ςυμπλθρωκοφν οι 

2.500 κζςεισ που διακζτει το πλοίο. Ο αλγόρικμοσ τελικά κα εκτυπϊνει και τισ ειςπράξεισ τθσ εταιρείασ, κακϊσ και το 

πλικοσ των επιβατϊν. 

8_22 Ο κφριοσ ΑΑΑ αποφάςιςε να αςχολθκεί με τισ κεατρικζσ επιχειριςεισ. τθ κεατρικι παράςταςθ που ανεβάηει το 

κόςτοσ των ειςιτθρίων ακολουκεί τον παρακάτω πίνακα: 

Επίςθσ, αν κάποιοσ αγοράςει περιςςότερα από 4 ειςιτιρια, γίνεται ζκπτωςθ 10%. 

Να αναπτφξετε αλγόρικμο που κα διαβάηει επαναλθπτικά το πλικοσ των ειςιτθρίων από 

κάκε κατθγορία (για ενιλικεσ και ανθλίκουσ) που ηθτάει κάποιοσ να αγοράςει και κα 

εκτυπϊνει το ποςό που πρζπει να πλθρϊςει.  

Η επανάλθψθ κα πρζπει να ολοκλθρϊνεται όταν δοκοφν οι τιμζσ 0 και 0 (0 ενιλικεσ και 0 ανιλικοι) ι όταν 

ςυμπλθρωκοφν οι 450 κζςεισ που διακζτει το κζατρο. 

Σφποσ 

Ειςιτθρίου 

Κανονικό τρατιωτικό Ηλικιωμζνοι Πολφτεκνοι Παιδικό 

Κωδικόσ "Κ" "τρ" "Ηλ" "Π" "Πδ" 

Κόςτοσ (€) 68 40 45 46 52 

Κατθγορία  Ποςό (€) 

Ενιλικεσ 27 

Ανιλικοι 20 



 
Ο αλγόρικμοσ κα πρζπει τελικά να εκτυπϊνει και τισ ςυνολικζσ ειςπράξεισ τθσ εταιρείασ, το πλικοσ των κεατϊν, 

κακϊσ επίςθσ και το πλικοσ των κζςεων που παραμζνουν ελεφκερεσ . 

8_23 Μία τράπεηα ζχει το ακόλουκο πρόγραμμα κατακζςεων για μακροχρόνια διαςτιματα. Σο ετιςιο επιτόκιο τθσ για τισ 

κατακζςεισ ςτθν τράπεηα κακορίηεται από το ποςό τθσ κατάκεςθσ (ο υπολογιςμόσ είναι κλιμακωτόσ) και 

παρουςιάηεται ςτον πίνακα που ακολουκεί. 

Κατάκεςθ Χ (ςε €) 0 <= Χ <= 5000 5000 < Χ <= 15000 15000 < Χ 

Επιτόκιο (%) 1,5 3,5 5,25 

Σα ζξοδα φακζλου είναι 10€ ετθςίωσ και υπάρχει φόροσ 15% επί των τόκων. Να αναπτφξετε αλγόρικμο που κα 

διαβάηει το ποςό των χρθμάτων που κατακζτει κάποιοσ ςτον λογαριαςμό του ( θ τράπεηα δζχεται κατάκεςθ 

τουλάχιςτον 500€) και κα εκτυπϊνει το ποςό των χρθμάτων που κα υπάρχουν ςτο λογαριαςμό ςε 15 ζτθ. 

8_24 Οι υπάλλθλοι μιασ εταιρείασ ςυμφϊνθςαν για τον μινα Δεκζμβριο να κρατθκοφν από το μιςκό τουσ δφο ποςά, ζνα 

για τθν ενίςχυςθ του παιδικοφ χωριοφ SOS και ζνα για τθν ενίςχυςθ των ςκοπϊν τθσ UNICEF. Ο υπολογιςμόσ του 

ποςοφ των ειςφορϊν εξαρτάται από τον αρχικό μιςκό του κάκε υπαλλιλου και υπολογίηεται με βάςθ τα παρακάτω 

όρια μιςκϊν. 

 

 

 

Να γράψετε αλγόρικμο που κα διαβάηει για τουσ 10 υπαλλιλουσ τθσ εταιρείασ το όνομα και τον μιςκό τουσ και να 

εκτυπϊνει το κακαρό ποςό που κα πάρει ο κάκε ζνασ ωσ μιςκό τον μινα Δεκζμβριο. Ο αλγόρικμοσ κα πρζπει επίςθσ 

να εκτυπϊνει τελικά το ςυνολικό ποςό που κα δοκεί ςτο χωριό SOS κακϊσ και το ποςό που κα δοκεί ςτθ UNICEF. 

8_25 ε μια εταιρεία ο ιδιοκτιτθσ αποφάςιςε να δϊςει αφξθςθ ςτουσ εργαηομζνουσ που απαςχολεί. Οι μιςκοί ςτθν 

εταιρεία κυμαίνονται από 800 € μζχρι 3500 €. Η αφξθςθ κακορίηεται από τα ζτθ εργαςίασ ςτθν εταιρεία και όπωσ 

φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Ζτθ εργαςίασ Χ Χ < 3 3 <= Χ <= 7 7 < Χ < 13 Χ >= 13 

Ποςοςτό Αφξθςθσ (%) 0,5 5 8 15 

Να αναπτφξετε αλγόρικμο που κα διαβάηει επαναλθπτικά για κάκε εργαηόμενο το όνομα, τα ζτθ εργαςίασ και τισ 

μθνιαίεσ αποδοχζσ ( με ζλεγχο δεδομζνων 800-3500€) και κα εκτυπϊνει το ποςό τθσ αφξθςθσ κακϊσ και τισ νζεσ 

αποδοχζσ του. Η επανάλθψθ κα πρζπει να τερματίηεται όταν δοκεί ωσ όνομα θ λζξθ "τζλοσ". Επίςθσ, ο αλγόρικμοσ κα 

πρζπει ςτο τζλοσ να εκτυπϊνει και το ςυνολικό ποςό που απαιτείται να καταβλθκεί από τθν εταιρεία για τισ αυξιςεισ. 

8_26 Η χρζωςθ (κλιμακωτι) ςτουσ λογαριαςμοφσ μίασ εταιρείασ κινθτισ τθλεφωνίασ είναι θ εξισ: 

Πάγιο 15€ 

Αςτικζσ μονάδεσ 0.025€    ανά μονάδα 

Τπεραςτικζσ μονάδεσ 

0-150 μονάδεσ 0.1045 € ανά μονάδα 

151-500 μονάδεσ 0.089   € ανά μονάδα 

501 και άνω μονάδεσ 0.053   € ανά μονάδα 

Να αναπτφξετε αλγόρικμο που κα διαβάηει επαναλθπτικά το όνομα ενόσ ςυνδρομθτι, τισ αςτικζσ και τισ υπεραςτικζσ 

μονάδεσ που κατανάλωςε και κα εκτυπϊνει το ποςό του λογαριαςμοφ του, μζχρι να διαβαςτεί ωσ όνομα του το 

"τζλοσ". 

Ο αλγόρικμοσ κα πρζπει να επιςτρζφει και το ςυνολικό ποςό ειςπράξεων τθσ εταιρείασ. 

8_27 Σο περιοδικό Beauty  διοργανϊνει διαγωνιςμό ομορφιάσ. υμμετζχουν 5 υποψιφιεσ που κα βακμολογθκοφν από 3 

κριτζσ (βακμολογία από το 0 μζχρι το 10 ακζραιοσ). τθν επόμενθ φάςθ του διαγωνιςμοφ περνά όποια υποψιφια 

ςυγκεντρϊςει τουλάχιςτον 25 βακμοφσ ι τουλάχιςτον 2 κριτζσ τθσ ζδωςαν βακμολογία τουλάχιςτον 8 και κανζνασ 

μθδζν. Να αναπτφξετε αλγόρικμο που κα διαβάηει επαναλθπτικά για κάκε υποψιφια το όνομα τθσ και τθν 

βακμολογία που τθσ δίνει κάκε κριτισ και κα εκτυπϊνει το όνομά τθσ και ζνα μινυμα ςχετικά με το αν προκρίνεται 

ςτθν επόμενθ φάςθ ι όχι. 

 

Μιςκόσ Χ (ςε €) Χ <= 880 880 < Χ <= 1250 1250<Χ<=1900 1900<Χ 

Ειςφορά (%) για S0S 4 5,5 9 15 

Ειςφορά (%) για UNISEF 3 4 6 10 


