
1.Να γράψετε υποπρόγραμμα διαδικασία το οποίο για οποιοδήποτε πίνακα 100 ακεραίων 

στοιχείων υπολογίζει και επιστρέφει το μέγιστο, το ελάχιστο και τις θέσεις αυτών. 

  

2.Να δημιουργηθεί υποπρόγραμμα συνάρτηση το οποίο δέχεται ως παραμέτρους έναν 

πίνακα 50 στοιχείων τύπου χαρακτήρα και μια τιμή που αναζητά ο χρήστης και επιστρέφει 

την τιμή ΑΛΗΘΗΣ αν υπάρχει το στοιχείο στον πίνακα ή την τιμή ΨΕΥΔΗΣ αν δεν υπάρχει. 

  

3.Να δημιουργήσετε πρόγραμμα το οποίο για τους 100 υπαλλήλους μιας εταιρείας 

πραγματοποιεί τα παρακάτω: 

Α. Διαβάζει τα ονόματα των υπαλλήλων σε πίνακα ΟΝ[100], επίσης διαβάζει τους μισθούς 

των υπαλλήλων ανά μήνα και τους αποθηκεύει σε πίνακα ΜΙΣ[100,12]. 

Β. Βρίσκει τη μέση μισθοδοσία όλων των υπαλλήλων ανά μήνα. 

Γ.  Εμφανίζει για κάθε μήνα το πλήθος των υπαλλήλων που είχαν μισθοδοσία μεγαλύτερη 

από τη μέση μισθοδοσία του μήνα. 

Δ. Δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να ελέγχει αν η ετήσια μισθοδοσία κάθε 

υπαλλήλου ξεπέρασε ένα συγκεκριμένο όριο ως εξής: Διαβάζει το όριο και για κάθε 

υπάλληλο καλεί διαδικασία που δέχεται τον αριθμό γραμμής του πίνακα ΜΙΣ όπου 

βρίσκονται οι μηνιαίες μισθοδοσίες του υπαλλήλου, τον πίνακα ΜΙΣ και το όριο και 

επιστρέφει στο πρόγραμμα την τιμή «αληθής» αν η ετήσια μισθοδοσία του υπαλλήλου 

ξεπέρασε το όριο ή την τιμή «Ψευδής» στην αντίθετη περίπτωση. Το πρόγραμμα εμφανίζει 

για κάθε υπάλληλο το όνομά του και δίπλα το μήνυμα «ξεπέρασε το όριο» ή το μήνυμα  

«δε ξεπέρασε το όριο». 

  

4.Να δημιουργηθεί πρόγραμμα το οποίο διαβάζει τα ονόματα και τους μισθούς 100 

υπαλλήλων μιας επιχείρησης και με την βοήθεια της Διαδικασίας TAX πραγματοποιεί 

αύξουσα ταξινόμηση των στοιχείων με βάση το μισθό, αν ο μισθός είναι ίδιος τότε κάνει 

αλφαβητική ταξινόμηση με βάση το όνομα του υπαλλήλου. Το πρόγραμμα εμφανίζει τα 

ονόματα των υπαλλήλων με τους 2 μεγαλύτερους μισθούς. 

 

Άσκηση 1 

Ένας πωλητής λαϊκών αγορών διαθέτει 3 είδη φρούτων: πορτοκάλια, μπανάνες και 

ροδάκινα. 

Τα πορτοκάλια πωλούνται προς 0.60 ευρώ/κιλό, οι μπανάνες προς 1.70 ευρώ/κιλό και τα 

ροδάκινα προς 1.10 ευρώ/κιλό. Να γίνει πρόγραμμα που για κάθε πελάτη που 

προσέρχεται: 

1) Διαβάζει τις ποσότητες σε κιλά για κάθε ένα από τα παραπάνω είδη. Όταν ένας πελάτης 

δεν αγοράσει κάποιο είδος τότε η αντίστοιχη ποσότητα είναι μηδέν κιλά. 



2) Υπολογίζει και εμφανίζει το ποσό που πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής. Ο 

υπολογισμός θα γίνει με τη κλήση κατάλληλου υποπρογράμματος το οποίο θα υπολογίζει 

και επιστρέφει τα πληρωτέο ποσό. 

3) Να επαναλαμβάνει την παραπάνω διαδικασία μέχρι να δοθεί για κάποια από το φρούτα 

αρνητική τιμή ως ποσότητα. 

4) Στο τέλος θα εμφανίζει τα συνολικά έσοδα του πωλητή. 

 

Άσκηση 2 

Σε κάποιο διαγωνισμό σφαιροβολίας, συμμετέχουν 15 αθλητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα 

για 5 βολές. Η καλύτερη από τις 5 προσπάθειες του κάθε αθλητή συγκρίνεται με τις 

καλύτερες των άλλων αθλητών και νικητής βγαίνει αυτός που είχε την μεγαλύτερη βολή. 

Να γίνει πρόγραμμα το οποίο: 

1) Να διαβάζει τα ονομάτων των αθλητών και κάθε μία από τις βολές τους. 

2) Για κάθε αθλητή, να καλεί υποπρόγραμμα συνάρτηση το οποίο θα υπολογίζει και 

επιστρέφει την καλύτερη από τις πέντε βολές του. 

3) Να βρίσκει και να εμφανίζει τα ονόματα των τριών πρώτων αθλητών. Υποθέστε πως κάθε 

βολή έχει διαφορετική τιμή από τις υπόλοιπες. 

 

Άσκηση 3 

Μία κτηνοτροφική μονάδα παράγει ημερησίως φρέσκο γάλα το οποίο διαθέτει σε 

συνεργαζόμενη γαλακτοβιομηχανία. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο: 

1) Θα διαβάζει την ημερήσια ποσότητα γάλατος που παρήγαγε τον τελευταίο μήνα και θα 

το αποθηκεύει σε πίνακα 30 θέσεων. 

2) Θα υπολογίζει και εμφανίζει τη συνολική μηνιαία παραγωγή γάλατος. Για τον 

υπολογισμό να δημιουργήσετε υποπρόγραμμα συνάρτηση το οποίο θα δέχεται ως 

παράμετρο τον πίνακα της ημερήσιας παραγωγής και θα επιστρέφει το συνολικό άθροισμα. 

3) Θα εντοπίζει τον αριθμό ημέρας με την μεγαλύτερη παραγωγή. Θεωρήστε ότι κάθε μέρα 

η ημερήσια παραγωγή είναι διαφορετική. Για τον υπολογισμό της μέγιστης παραγωγής να 

δημιουργήσετε υποπρόγραμμα συνάρτηση το οποίο θα δέχεται ως παράμετρο τον πίνακα 

της ημερήσιας παραγωγής και θα επιστρέφει την θέση του πίνακα με την μεγαλύτερη τιμή. 

4) Αν η 1η του μήνα ήταν Δευτέρα, να εμφανίζει ποια μέρα της εβδομάδας σημειώθηκε η 

μέγιστη παραγωγή. Για την εύρεση της ημέρας να δημιουργήσετε υποπρόγραμμα 

συνάρτηση το οποίο θα δέχεται τον αριθμό της ημέρας και θα επιστρέφει το όνομά της. 


