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Ασκή σεις στή δομή  επανα λήψής 
«Για…απο …με χρι…» 

Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης 

1. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο εμφανίζει στην οθόνη: «10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 

εκτόξευση!». 

 

2. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται έναν φυσικό αριθμό και υπολογίζει το 

παραγοντικό του. Το παραγοντικό ενός φυσικού αριθμού Ν συμβολίζεται με Ν! και 

υπολογίζεται από το γινόμενο:          . Επιπλέον, 0!=1. 

 

3. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται τα στοιχεία που συνελέγησαν ως 

απαντήσεις μιας στατιστικής έρευνας από 1280 άτομα, που απάντησαν στην 

ερώτηση: «Ποιο άθλημα σας αρέσει να παρακολουθείτε από την τηλεόραση;». Στη 

συνέχεια, εμφανίζει το ποσοστό που συγκέντρωσαν ξεχωριστά το ποδόσφαιρό, το 

μπάσκετ, το βόλεϊ και ο στίβος, ενώ κάθε διαφορετική απάντηση καταγράφεται 

στην κατηγορία «άλλο». 

 

4. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται τα ονόματα των 280 μαθητών ενός 

σχολείου και προσδιορίζει και εμφανίζει στην οθόνη το πλήθος όσων έχουν το 

όνομα «Γιάννης». Αν κανένας δεν ονομάζεται έτσι, να εμφανίζεται κατάλληλο 

μήνυμα. 

 

5. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα υπολογίζει και θα εμφανίζει στην οθόνη το 

άθροισμα των πρώτων 30 όρων της ακολουθίας: 

                  

 

6. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα εμφανίζει στην οθόνη τους τριψήφιους 

ακεραίους, που διαιρούνται με το 11. 

 

7. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο ζητάει από το χρήστη, τα μόρια που καθένας από 

τους 110 υποψηφίους μαθητές μιας σχολικής μονάδας συγκέντρωσε, και 

προσδιορίζει και εμφανίζει στην οθόνη, τη μέγιστη επίδοση, καθώς και πόσοι 

μαθητές τη συγκέντρωσαν. 

 

8. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα ζητάει από το χρήστη, το πλήθος των 

μαθημάτων στα οποία έχει βαθμολογηθεί και τη συνέχεια, ζητάει τον βαθμό για το 

κάθε μάθημα. Τέλος, υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη, τη μέση τιμή της 

βαθμολογίας. 
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9. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα εμφανίζει όλα τα επιτρεπτά PIN, καθώς και το 

πλήθος τους, ώστε να υπακούουν στους ακόλουθους κανόνες:  

 Τα PIN είναι τετραψήφιοι ακέραιοι αριθμοί 

 Το πρώτο τους ψηφίο είναι περιττός αριθμός 

 Το τρίτο ψηφίο είναι μεγαλύτερο του δεύτερου 

 Το τέταρτο ψηφίο είναι άρτιο 

 Το άθροισμα των ψηφίων του PIN, είναι μεγαλύτερο του 9 

 

10. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα εμφανίζει στην οθόνη τον πίνακα της 

προπαίδειας, στη μορφή:                        . 


