
ΑΚΗΕΙ ΣΗ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

1. φμφωνα με το νζο αςφαλιςτικό νομοςχζδιο θ ςφνταξθ που κα πάρει ζνασ 

εργαηόμενοσ υπολογίηεται με βάςθ τα παρακάτω: 

Ζνσημα Ποσό φνταξης 

0 – 3000 Δεν δικαιοφται ςφνταξθ 

3001 – 4500 65% μζςων αποδοχϊν τελευταίασ  5ετίασ  

4501 – 6000 75%  μζςων αποδοχϊν τελευταίασ  5ετίασ 

6001 – και πάνω 90% μζςων αποδοχϊν τελευταίασ  5ετίασ 

  

Να γίνει αλγόρικμοσ που κα δζχεται ωσ είςοδο τα ζνςθμα του εργαηομζνου και 

τισ μζςεσ αποδοχζσ τισ τελευταίασ 5ετίασ και κα υπολογίηει και κα εμφανίηει το 

ποςό τθσ ςφνταξθσ. 

2. Να γίνει αλγόρικμοσ που κα διαβάηει τθ βακμολογία του πρϊτου και 

δεφτερου τετραμινου, κακϊσ και το γραπτό βακμό ενόσ μακθτι και κα 

υπολογίηει και κα εμφανίηει το μζςο όρο των τετραμινων και τον τελικό 

μζςο όρο, αν το γραπτό ζχει ςυντελεςτι βαρφτθτασ 2. τθ ςυνζχεια να 

εμφανίηει το μινυμα «ΑΡΙΣΟ» αν ο τελικόσ βακμόσ είναι πάνω από 18, 

«ΛΙΑΝ ΚΑΛΩ» αν ο βακμόσ είναι μεταξφ του 15 και 18 και «ΚΑΛΩ»αν είναι 

μεταξφ 10 και 14.9 . 

3. Να γραφεί αλγόρικμοσ ο οποίοσ να εμφανίηει τα ψθφία ενόσ 4ψήφιου 

ακεραίου αρικμοφ. 

4. Να γίνει αλγόρικμοσ ο οποίοσ κα δζχεται ςτθν είςοδο τον αρικμό των 

παιδιϊν μιασ οικογζνειασ και το ετιςιο ειςόδθμα, κα υπολογίηει και κα 

εκτυπϊνει το επίδομα που πρζπει να πάρει από το κράτοσ. Σο υπουργείο για 

αυτό το ςκοπό ζχει εκδϊςει τον παρακάτω πίνακα 

ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ 

0 0€ 

1 100€ 

2 150€ 

3 250€ 

4 350€ 

Πάνω από 4 500€ 

 

το ποςό όμωσ που δίνεται γίνονται κρατιςεισ τθσ τάξθσ του 20% αν το 

ετιςιο ειςόδθμα τθσ οικογζνειασ ξεπερνά τα 25.000€, διαφορετικά δίνεται 

ολόκλθρο το ποςό. 



5. τθ διεκδίκθςθ τθσ Ολυμπιάδασ του 2012 ςυμμετείχαν τζςςερισ πόλεισ: 

Λονδίνο, Παρίςι, Ρωμθ και ιγκαποφρθ. Να αναπτφξετε αλγόρικμο ο οποίοσ 

κα δζχεται ςτθν είςοδο τον αρικμό των ψιφων των μελϊν τθσ Ολυμπιακισ 

Επιτροπισ για κάκε μία από τισ πόλεισ και κα εκτυπϊνει το περιεχόμενο του 

φακζλου των αποτελεςμάτων που κα ανακοινϊςει ο πρόεδροσ τθσ 

Ολυμπιακισ Επιτροπισ. Ο φάκελοσ κα περιζχει μινυμα τθσ μορφισ: «Ζχω 

τθν τιμι να ανακοινϊςω ότι τθν διοργάνωςθ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων του 

2012 κα διοργανϊςει θ πόλθ ΛΟΝΔΙΝΟ» Περίπτωςθ ιςοψθφίασ αποκλείεται 

λόγω τθσ διαδικαςίασ τθσ ψθφοφορίασ. 

6. Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα διαβάηει ζναν αρικμό. Κατόπιν να εμφανίηει 

κατάλλθλο μινυμα για το αν ο αρικμόσ είναι μεταξφ του 1 και του 999. 

Επιπλζον, όταν ο αρικμόσ είναι μεταξφ του 1 και του 999 να εμφανίηει 

μινυμα για το αν είναι μονοψιφιοσ, διψιφιοσ ι τριψιφιοσ. 

7. Ζνα Internet Café χρεϊνει κλιμακωτά τουσ πελάτεσ που χρθςιμοποιοφν τουσ 

υπολογιςτζσ του ωσ εξισ: 

 Για τθν πρϊτθ ϊρα, χρεϊνει 0.02€ ανά λεπτό 

 Για τα επόμενα 30 λεπτά, χρεϊνει 0.015€ ανά λεπτό 

 Για τον υπόλοιπο χρόνο, χρεϊνει 0.01€ ανά λεπτό 

Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα υπολογίηει ςυνολικά τι πρζπει να πλθρϊςει 

κάποιοσ που ζκανε χριςθ ενόσ υπολογιςτεί για x λεπτά. 

 


