
14. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα βρίσκει και θα εκτυπώνει όλους τους θετικούς 

τετραψήφιους ακέραιους που μπορούν να διαβαστούν και ανάποδα (για παράδειγμα 1331, 

7447, 9229 κλπ .). 

 

 

15. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει 500 θετικούς ακέραιους αριθμούς και θα 

εκτυπώνει το ποσοστό των αριθμών που είναι διψήφιοι. 

 

16. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει Ν ακέραιους αριθμούς (όπου Ν δεδομένος 

ακέραιος) και θα εκτυπώνει το άθροισμα και το μέσο όρο άρτιων. 

 

17. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει αριθμούς αγνώστου πλήθους και θα 

εκτυπώνει το μέσο όρο τους. Η επαναληπτική διαδικασία θα τερματίζεται όταν δοθεί ο 

αριθμός -9999 ο οποίος δεν θα καταμετράται. 

 

18. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει χαρακτήρες κειμένου , μέχρι να συναντήσει 

τους χαρακτήρες “.” ή “!” .Ο αλγόριθμος εκτυπώνει το πλήθος των χαρακτήρων που 

διάβασε καθώς και το πλήθος εμφανίσεων του χαρακτήρα “α”. Οι χαρακτήρες “.” και “!” 

δεν καταμετρούνται. 

 

19. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει έναν αριθμό (μεγαλύτερο του 0) και θα 

υπολογίζει το άθροισμα: 

S=1+22+33+44+…  μέχρι το S να ξεπεράσει την τιμή του αριθμού που διαβάστηκε. Ο 

αλγόριθμος θα εκτυπώνει 

το πλήθος των όρων που χρειάστηκαν για τον υπολογισμό του S. 

 

20. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό και θα εκτυπώνει το 

πλήθος των ψηφίων του. 

 

21. Όταν κάποιος φταρνίζεται ,συνηθίζεται να του λένε ένα τετραψήφιο αριθμό . 

Τότε αυτός προσθέτει τα ψηφία του αριθμού , 

μέχρι αν αντιστοιχεί σε κάποιο γράμμα της αλφαβήτου. 



Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει έναν αριθμό , με 4 ψηφία , 

και θα εντοπίζει το γράμμα της αλφαβήτου που αντιστοιχεί στο φτάρνισμα. 

 

22. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα εμφανίζει όλους τους τέλειους αριθμούς στο 

διάστημα [2,100]. Τέλειος είναι ο ακέραιος που ισούται με το άθροισμα των γνήσιων 

διαιρετών του. 

 

 

23. Το αμφιθέατρο του δήμου διαθέτει 50 καθίσματα στην πρώτη σειρά και σε κάθε 

επόμενη 

σειρά από τις συνολικά 15 υπάρχει αύξηση καθισμάτων κατά 10%. Να αναπτυχθεί 

αλγόριθμος που θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει τα καθίσματα της τελευταίας σειράς, 

καθώς 

και τη συνολική χωρητικότητα καθισμάτων του αμφιθεάτρου. 

 

24. Ο δήμος αποφάσισε να τοποθετήσει νέα καθίσματα στο αμφιθέατρο. Στην πρώτη σειρά 

τοποθετούνται 50 

καθίσματα ενώ σε κάθε επόμενη σειρά προστίθενται 6 καθίσματα. Το κόστος κάθε 

καθίσματος είναι 40 €, 

ενώ τα διαθέσιμα χρήματα(badget) είναι 20000 €. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα 

εκτυπώνει τον 

αριθμό καθισμάτων που μπορούν να τοποθετηθούν , καθώς και το χρηματικό ποσό που 

περισσεύει. 

 

 

25. Η αμοιβάδα είναι μονοκύτταρος οργανισμός . Ανά 40 δευτερόλεπτα , 1 κύτταρο 

αμοιβάδας 

διαιρείται σε 2 μέρη (δημιουργώντας 2 αμοιβάδες). Ταυτόχρονα , λόγω ειδικών συνθηκών 

του περιβάλλοντος , κάθε 2 λεπτά το 40% των μελών μιας αποικίας νεκρώνεται .Να 

αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει το πλήθος των μελών μιας αποικίας αμοιβάδων 

και 

θα εκτυπώνει το πλήθος των αμοιβάδων μετά από 2 ημέρες .Πόσο τοις εκατό αυξήθηκε ο 

πληθυσμός ; 

 



 

26. Ο μισθός του κύριου Παπαδόπουλου είναι 1250 €, ενώ σύμφωνα με το μισθολόγιο 

αυξάνεται 

κατά 11% ετησίως. Κάθε μήνα έχει αποφασίσει να αποταμιεύσει το 9% του μισθού για το 

όνειρο του , που είναι η αγορά φουσκωτού σκάφους. Να αναπτυχθεί αλγόριθμός που θα 

υπολογίζει και θα εκτυπώνει σε πόσους μήνες θα κατορθώσει να συγκεντρώσει το 

απαιτούμενο ποσό, ώστε να αγοράσει φουσκωτό αξίας 7000 €. 

 

27. Με την εκκίνηση της συσκευής ενός κινητού ζητείται ο κωδικός πρόσβασης PIN και ο 

χρήστης έχει τρεις ευκαιρίες για την εισαγωγή του. Να αναπτυχθεί ο αλγόριθμος που 

εκτελεί 

το κινητό :ζητάει 3 φορές τον κωδικό πρόσβασης (αν δεν έχει εισαχθεί σωστά) και στην 

περίπτωση τριπλής αποτυχίας εκτυπώνει το μήνυμα “Η κάρτα SIM κλειδώθηκε. Παρακαλώ 

εισάγετε τον κωδικό PUK” 


