
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ, Κεφάλαιο 2.2, παράγραφος 2.2.7.4 (έκδοση 2.0) 

Διδακτική πρόταση και συνοδευτικό υλικό για τις Εντολές Όσο … επανάλαβε και Επανάλαβε … Μέχρις_ότου 

 

Δουκάκης Σπ., Πέρδος Αθ. & Γιαννοπούλου Π. https://introcsprinciples.wordpress.com Σελίδα 1 από 14 

 

Διδακτική πρόταση
∗

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η, Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών 

Κεφάλαιο 2.2. Παράγραφος 2.2.7.4 

Εντολές Όσο … επανάλαβε και Επανάλαβε … Μέχρις_ότου  
 

Η διαπραγμάτευση των εντολών επανάληψης είναι σημαντικό να ξεκινήσει με την εντολή  

Όσο ... επανάλαβε, να συνεχίσει με την εντολή Επανάλαβε ... Μέχρις_ότου και να ολοκληρωθεί 

με την εντολή Για ... από ... μέχρι. 

Σκοπός είναι να μειωθεί ο χρόνος προσέγγισης των εντολών επανάληψης και η εντολή 

επανάληψης Για ... από ... μέχρι που χρησιμοποιείται μόνο για συγκεκριμένο αριθμό 

επαναλήψεων να προσεγγιστεί όταν πραγματοποιηθεί η διδασκαλία των πινάκων. 

Η αξιοποίηση του σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής και εφαρμογών Η/Υ για την 

εφαρμογή της διδακτικής πρότασης, έγκειται στον εκπαιδευτικό, στο σχολικό περιβάλλον και τη 

δυναμική της ομάδας. 

Την 1η διδακτική περίοδο και 2η διδακτική περίοδο επιχειρείται η κατανόηση ότι η δομή 

επανάληψης μπορεί να υλοποιηθεί με τρεις διαφορετικές εντολές και αρχικά θα συζητηθεί η 

εντολή Όσο ... επανάλαβε. Παρουσιάζεται μία απλή εκτέλεση μιας εντολής επανάληψης ώστε 

να μπορούν οι μαθητές να περιγράψουν πότε μπορούν και πότε δεν μπορούν να εκτελεστούν οι 

εμπεριεχόμενες εντολές. 

Το δεύτερο παράδειγμα μπορεί να υλοποιηθεί ως παιχνίδι ρόλων στην τάξη ώστε οι μαθητές 

να ασκηθούν στην εντολή επανάληψης. 

Το τρίτο παράδειγμα έχει στόχο να μπορούν οι μαθητές να εξηγούν και να κάνουν χρήση του 

μετρητή, που υπάρχει τόσο στο σχολικό βιβλίο όσο και στα θέματα της τράπεζας και 

ταυτόχρονα να μπορούν να προσδιορίζουν την τιμή εισόδου για την οποία επιτυγχάνεται ο 

άμεσος τερματισμός μιας επαναληπτικής διαδικασίας. 

Το τέταρτο παράδειγμα προέρχεται από τις ασκήσεις προς λύση του διδακτικού βιβλίου και 

επιλέχθηκε ώστε οι μαθητές να μπορούν να εξηγούν και να κάνουν χρήση του αθροιστή, αλλά 

και να αναπτύσσουν αλγορίθμους με χρήση εμφωλευμένων εντολών επιλογής μέσα σε εντολή 

επανάληψης. Σχετικά θέματα υπάρχουν και στην τράπεζα. 

Το πέμπτο θέμα είναι η εκτέλεση ενός αλγορίθμου, όπου είναι χρήσιμο να πραγματοποιηθεί 

από τους μαθητές. 

Τέλος, παρέχεται η σχετική εργασία για το σπίτι όπου περιλαμβάνει δύο εκτελέσεις 

αλγορίθμων και ένα θέμα από την τράπεζα που είναι παρόμοιο με το τέταρτο παράδειγμα. 

Την 3η διδακτική περίοδο, αφού συζητηθεί η εργασία που είχαν οι μαθητές, με τα 

παραδείγματα επιχειρείται η κατανόηση της αλφαριθμητικής τιμής στη συνθήκη ελέγχου της 

εντολής Όσο ... επανάλαβε, αλλά και του υπολογισμού του μέσου όρου στην περίπτωση της 

εντολής, όπου απαιτείται η εντολή επιλογής, διότι υπάρχει κίνδυνος παραβίασης του 

χαρακτηριστικού της καθοριστικότητας. Τα παραδείγματα 8 και 9 είναι χρήσιμο να τα 

δουλέψουν οι μαθητές στην τάξη. 

Τέλος, παρέχεται η σχετική εργασία για το σπίτι όπου περιλαμβάνει θέματα από την τράπεζα 

που είναι παρόμοια με τα παραδείγματα 7 και 8. 

                                                           
∗

 Για τη συγγραφή της διδακτικής πρότασης έχει ληφθεί υπόψη το πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό βιβλίο, το 

υλικό της τράπεζας θεμάτων και οι οδηγίες διδασκαλίας. 
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Την 4η διδακτική περίοδο, αφού συζητηθεί η εργασία που είχαν οι μαθητές, επιχειρείται η 

κατανόηση της εντολής Επανάλαβε ... Μέχρις_ότου, με ένα παράδειγμα μέσα από το διδακτικό 

βιβλίο που υλοποιείται και με τις δύο εντολές επανάληψης, ώστε να είναι σε θέση οι μαθητές 

να περιγράφουν τη σχέση που έχουν οι συνθήκες στις δύο εντολές επανάληψης. Επιπλέον, 

επιλέχθηκε το παράδειγμα 12 ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να αναπτύσσουν αλγορίθμους 

με χρήση εμφωλευμένων εντολών επιλογής μέσα σε εντολή επανάληψης. Τέλος, με τις δύο 

εκτελέσεις αλγορίθμων, οι μαθητές ασκούνται και προσδιορίζουν τον τρόπο που εκτελούνται οι 

δύο εντολές επανάληψης. Είναι σημαντικό να εκτελέσουν οι μαθητές τους αλγορίθμους του 

παραδείγματος 13. 

Τέλος, παρέχεται η σχετική εργασία για το σπίτι όπου περιλαμβάνει θέματα από την τράπεζα 

που είναι παρόμοια με τα παραδείγματα και περιλαμβάνουν εκτελέσεις αλγορίθμων. 

Την 5η διδακτική περίοδο, αφού συζητηθεί η εργασία που είχαν οι μαθητές, επιχειρείται η 

παρουσίαση του ελέγχου εγκυρότητας και ο προσδιορισμός του min και max. Την εύρεση των 

min και max θα διαπραγματευτούν ξανά οι μαθητές με τη χρήση της εντολής επανάληψης  

Για ... από ... μέχρι. 

Τέλος, παρέχεται η σχετική εργασία για το σπίτι όπου περιλαμβάνει θέματα από την τράπεζα 

που είναι παρόμοια με τα παραδείγματα και περιλαμβάνουν εκτελέσεις αλγορίθμων, αλλά και 

ανάπτυξη ενός αλγορίθμου. 

Την 6η διδακτική περίοδο, αφού συζητηθεί η εργασία που είχαν οι μαθητές, επιχειρείται η 

παρουσίαση μιας άσκησης από το διδακτικό βιβλίο που μπορεί να υλοποιηθεί με διάφορους 

τρόπους και προέρχεται από τον πραγματικό κόσμο των μαθητών. Στη συνέχεια οι μαθητές 

καλούνται να λύσουν μία παρόμοια άσκηση. 

Τέλος, παρέχεται η σχετική εργασία για το σπίτι όπου περιλαμβάνει θέματα από την τράπεζα 

που είναι παρόμοια με τα παραδείγματα. 

 

 

 

 

 

 

Το συγκεκριμένο υλικό διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 

- Παρόμοια Διανομή 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). 

 

Η αναφορά σε αυτό θα πρέπει να γίνεται ως εξής: 

Δουκάκης, Σ., Πέρδος, Αθ. & Γιαννοπούλου, Π. (2015). Διδακτική πρόταση και 

συνοδευτικό υλικό για το κεφάλαιο 2.2., παράγραφος 2.2.7.4, εντολές Όσο … 

επανάλαβε και Επανάλαβε … Μέχρις_ότου για το μάθημα Εισαγωγή στις Αρχές της 

Επιστήμης των Η/Υ, (Έκδοση 2.0, σ. 14). 

 



Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ, Κεφάλαιο 2.2, παράγραφος 2.2.7.4 (έκδοση 2.0) 

Διδακτική πρόταση και συνοδευτικό υλικό για τις Εντολές Όσο … επανάλαβε και Επανάλαβε … Μέχρις_ότου 

 

Δουκάκης Σπ., Πέρδος Αθ. & Γιαννοπούλου Π. https://introcsprinciples.wordpress.com Σελίδα 3 από 14 

 

 

Συνοδευτικό υλικό
∗

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η, Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών 

Κεφάλαιο 2.2. Παράγραφος 2.2.7.4 

Εντολές Όσο … επανάλαβε και Επανάλαβε … Μέχρις_ότου  

1η και 2η διδακτική περίοδος: Κατανόηση της εντολής επανάληψης Όσο … επανάλαβε 

Θεωρία Η εντολή επανάληψης Όσο … επανάλαβε επιτρέπει την επανάληψη μιας ομάδας 

εντολών όσο μία συνθήκη είναι αληθής. Η γενική μορφή της εντολής είναι: 

Όσο Συνθήκη επανάλαβε 

Εντολές 

Τέλος_επανάληψης 

Αν η συνθήκη είναι ψευδής, ο αλγόριθμος συνεχίζει στην εντολή μετά το 

Τέλος_επανάληψης. Αν η συνθήκη είναι αληθής, εκτελούνται οι εμπεριεχόμενες 

εντολές και ο αλγόριθμος επιστρέφει στη συνθήκη για να την ελέγξει ξανά. Οι 

εντολές που συγκροτούν την εντολή επανάληψης αποκαλούνται βρόχος. Ο βρόχος 

επαναλαμβάνεται μέχρι να ελεγχθεί η συνθήκη και να είναι ψευδής, οπότε και 

ολοκληρώνεται ο βρόχος. Συνεπώς, η εντολή Όσο … επανάλαβε τερματίζει όταν η 

συνθήκη γίνει ψευδής. Επιπλέον, οι εντολές που περιλαμβάνονται στην εντολή 

Όσο … επανάλαβε μπορεί και να μην εκτελεστούν. 

Παράδειγμα 1 Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι εμπεριεχόμενες εντολές της ακόλουθης 

εντολής επανάληψης αν διαβαστεί: α) ο αριθμός 20 και β) ο αριθμός 17. 

1: Διάβασε x 

2: Όσο x < 20 επανάλαβε 

3: Εμφάνισε x 

4: x ← x + 1 

5: Τέλος_επανάληψης 

6: Εμφάνισε x 

α) Καμία φορά, αφού η συνθήκη είναι ψευδής. 

β) 3 φορές διότι: 
 

Αριθμός x x < 20 Έξοδος 

1 17   

2  Αληθής  

3   17 

4 18   

2  Αληθής  

3   18 

4 19   

2  Αληθής  

3   19 

4 20   

2  Ψευδής  

6   20 
 

                                                           
∗

 Για την ανάπτυξη του συνοδευτικού υλικού έχει ληφθεί υπόψη το πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό βιβλίο, το 

υλικό της τράπεζας θεμάτων και οι οδηγίες διδασκαλίας. Στο τέλος του υλικού περιλαμβάνονται οδηγίες. 
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Παράδειγμα 2 

 

 

 

 

Λύση 

& 

Επεξηγήσεις 

Ένας φίλος σας έχει βάλει έναν αριθμό στο μυαλό του και σας καλεί να βρείτε 

έναν αριθμό μεγαλύτερο από αυτόν που έχει σκεφτεί. Να αναπτύξετε 

αλγόριθμο ο οποίος με δεδομένο έναν αριθμό, θα διαβάζει αριθμούς μέχρι να 

διαβαστεί αριθμός μεγαλύτερος από τον δεδομένο αριθμό. Κάθε φορά που 

διαβάζεται ένας αριθμός θα εμφανίζεται μήνυμα αν βρέθηκε ή δεν βρέθηκε 

κατάλληλος αριθμός. 

Αλγόριθμος Α2 

Δεδομένα // αρ // 

Διάβασε α 

Όσο α ≤ αρ επανάλαβε 

Εμφάνισε "Όχι" 

Διάβασε α 

Τέλος_επανάληψης 

Εμφάνισε "Ναι" 

Τέλος Α2 

Ως παίκτης λέτε (με την εντολή Διάβασε) έναν αριθμό. Αν 

αυτός ο αριθμός είναι κατάλληλος (είναι μεγαλύτερος 

από τον δεδομένο αριθμό) δεν θα μπει στην επανάληψη 

και θα εμφανίσει Ναι. Έτσι, με την πρώτη προσπάθεια 

βρήκατε κατάλληλο αριθμό. Αν δεν είναι κατάλληλος 

(είναι μικρότερος από τον δεδομένο αριθμό), τότε η 

συνθήκη είναι αληθής και εκτελούνται οι 

εμπεριεχόμενες εντολές. Οπότε εμφανίζεται το μήνυμα 

Όχι και λέτε (με την εντολή Διάβασε) ξανά έναν αριθμό. 

Στη συνέχεια ο αλγόριθμος επιστρέφει στην Όσο … 

επανάλαβε και ελέγχει τη συνθήκη. Αν είναι ψευδής 

(δηλαδή δόθηκε αριθμός μεγαλύτερος από τον δεδομένο 

αριθμό) δεν θα εκτελεστούν οι εμπεριεχόμενες εντολές 

και θα εμφανίσει Ναι. Αν είναι αληθής (δηλαδή δόθηκε 

αριθμός μικρότερος από τον δεδομένο αριθμό) τότε θα 

πείτε εκ νέου έναν αριθμό. Η εκτέλεση των 

εμπεριεχομένων εντολών θα συνεχιστεί μέχρι να δώσετε 

κατάλληλο αριθμό (δηλαδή αριθμό μεγαλύτερο από τον 

δεδομένο αριθμό). 

Από τον 

πραγματικό 

κόσμο 

Ας δούμε το παραπάνω παιχνίδι στο πλαίσιο διαλόγων 2 μαθητών: 

1ος Διάλογος μαθητών 

Π1 Έχω βάλει έναν αριθμό στο μυαλό μου. Θέλω να μου πεις έναν αριθμό 

μεγαλύτερο από τον αριθμό που έχω στο μυαλό μου. (Έστω ότι έχει 

σκεφτεί τον 520). 

Π2 Εντάξει! Λέω τον 32. 

Π1 Όχι δεν είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό που έχω στο μυαλό μου. Πες 

έναν άλλο αριθμό. 

Π2 Εντάξει! Λέω τον 130. 

Π1 Όχι δεν είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό που έχω στο μυαλό μου. Πες 

έναν άλλο αριθμό. 

Π2 Εντάξει! Λέω τον 500. 

Π1 Όχι δεν είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό που έχω στο μυαλό μου. Πες 

έναν άλλο αριθμό. 

Π2 Εντάξει! Λέω τον 1000. 

Π1 Ναι! Βρήκες αριθμό μεγαλύτερο από τον αριθμό που έχω στο μυαλό μου. 

2ος Διάλογος μαθητών 

Π1 Έχω βάλει έναν αριθμό στο μυαλό μου. Θέλω να μου πεις έναν αριθμό 

μεγαλύτερο από τον αριθμό που έχω στο μυαλό μου. (Έστω ότι έχει 

σκεφτεί τον 520). 

Π2 Εντάξει! Λέω τον 2000. 

Π1 Ναι! Βρήκες αριθμό μεγαλύτερο από τον αριθμό που έχω στο μυαλό μου. 
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Παράδειγμα 3 

 

 

 

Λύση 

& 

Επεξηγήσεις 

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος: 

Δ1. Να διαβάζει επαναληπτικά ακέραιους αριθμούς μέχρις ότου δοθεί ο 

αριθμός 0. 

Δ2. Να εμφανίζει στο τέλος το μήνυμα «Πλήθος» και το πλήθος των αριθμών 

που διάβασε χωρίς να συνυπολογίζει το μηδέν στο πλήθος. 

Αλγόριθμος Α3 

πλ ← 0 

Διάβασε αρ 

Όσο αρ ≠ 0 επανάλαβε 

πλ ← πλ + 1 

Διάβασε αρ 

Τέλος_επανάληψης 

Εμφάνισε "Πλήθος:", πλ 

Τέλος Α3 

Αρχικά δεν έχει διαβάσει κανέναν αριθμό. 

Οπότε πλ ← 0. Η μεταβλητή πλ καλείται μετρητής και 

χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του πλήθους των –

διάφορων του μηδενός– αριθμών που θα διαβαστούν. 

Διαβάζει τον πρώτο αριθμό πριν ξεκινήσει η 

επανάληψη. Η εισαγωγή τιμής στη μεταβλητή αρ είναι 

αναγκαία πριν ξεκινήσει η επανάληψη, ώστε να μπορεί 

να ελεγχθεί η συνθήκη της επανάληψης (αρ ≠ 0). Αν η 

τιμή που δοθεί με την εντολή Διάβασε στη μεταβλητή 

αρ είναι μηδέν η συνθήκη είναι ψευδής, δεν 

εκτελούνται οι εμπεριεχόμενες εντολές και εμφανίζεται 

ως πλήθος η τιμή μηδέν. Αν η τιμή που δοθεί είναι 

διάφορη του μηδενός η συνθήκη είναι αληθής, 

εκτελούνται οι εμπεριεχόμενες εντολές και η 

μεταβλητή πλ αυξάνεται κατά ένα και στη συνέχεια 

εκτελείται η εντολή Διάβασε αρ που υπάρχει μέσα στην 

επανάληψη, με την οποία διαβάζεται εκ νέου αριθμός. 

Η εκτέλεση των εμπεριεχόμενων εντολών 

επαναλαμβάνεται μέχρι να δοθεί ο αριθμός μηδέν. 

Η χρήση τιμών για τον άμεσο τερματισμό μιας 

επαναληπτικής διαδικασίας, όπως στο παράδειγμα η 

επιλογή του μηδενός, αποτελεί μια σύμβαση για την 

ολοκλήρωση του βρόχου. 

Παράδειγμα 4 

Διδακτικό 

βιβλίο, 

κεφάλαιο 2.2, 

άσκηση 33 

 

 

 

Λύση 

Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει αριθμούς, μέχρι να 

διαβαστεί ο αριθμός μηδέν. Ο αλγόριθμος θα εκτυπώνει το άθροισμα και το 

πλήθος των αριθμών που δόθηκαν και ήταν μεγαλύτεροι του 50. 

Αλγόριθμος Α4 

Σ ← 0 

πλ ← 0 

Διάβασε αρ 

Όσο αρ ≠ 0 επανάλαβε 

Αν αρ > 50 τότε 

πλ ← πλ + 1 

Σ ← Σ + αρ 

Τέλος_αν 

Διάβασε αρ 

Τέλος_επανάληψης 

Εμφάνισε Σ, πλ 

Τέλος Α4 

Εκτός από τον μετρητή (πλ) που χρησιμοποιείται στον 

αλγόριθμο και αυξάνει κατά ένα κάθε φορά που 

εντοπίζεται αριθμός μεγαλύτερος του 50, υπάρχει και η 

μεταβλητή Σ, που έχει τον ρόλο του αθροιστή, όπου 

αυτή αυξάνεται κατά τον αριθμό που διαβάζεται και 

είναι μεγαλύτερος του 50. 

Η εντολή επιλογής είναι εμφωλευμένη μέσα στην εντολή 

επανάληψης. 
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Παράδειγμα 5, 

Τράπεζα 

θεμάτων, 

19352, 

ΘΕΜΑ Β2 

(Παρόμοια 

20643) 

 

 

 

 

Λύση 

Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου Μ 13 

1: Σ ← 0 

2: X ← 10 

3: Όσο Χ < 100 επανάλαβε 

4:  Χ ← Χ + 20 

5:  Σ ← Σ + Χ 

6: Τέλος_επανάληψης 

7: Εμφάνισε Σ 

Να γράψετε στο γραπτό σας: 

α. Πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή στη γραμμή 4. (Μ 6) 

β. Ποιες είναι όλες οι τιμές που θα πάρει η μεταβλητή Χ κατά την εκτέλεση 

του αλγορίθμου (μαζί με την αρχική). (Μ 7) 

Αριθμός Σ Χ Χ < 100 Έξοδος 

1 0    

2  10   

3   Αληθής  

4  30   

5 30    

3   Αληθής  

4  50   

5 80    

3   Αληθής  

4  70   

5 150    

3   Αληθής  

4  90   

5 240    

3   Αληθής  

4  110   

5 350    

3   Ψευδής  

7    350 

 

α. Η εντολή της γραμμής 4 θα εκτελεστεί: __________  

β. Οι τιμές που θα λάβει η μεταβλητή Χ φαίνονται στην τρίτη στήλη του 

πίνακα. 

Εργασία Να λύσετε το θέμα Β2 στα 19397 και 20643 και το θέμα Δ στο 19352. 
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3η διδακτική περίοδος: Εργαζόμενοι με την εντολή επανάληψης Όσο ... επανάλαβε 

Παράδειγμα 6, 

Τράπεζα 

θεμάτων 

20629, Θέμα Δ 

 

 

Λύση 

Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος: 

Δ1. Να διαβάζει επαναληπτικά αλφαριθμητικούς χαρακτήρες 

(υποθέτουμε ότι εισάγεται ένας κάθε φορά) μέχρι να δοθεί ο 

χαρακτήρας ‘#’. Μ 10 

Δ2. Να εμφανίζει πόσες φορές (πλήθος) δόθηκε ο χαρακτήρας ‘Α’. Μ 7 

Δ3. Να εμφανίζει το πλήθος των χαρακτήρων που έχουν εισαχθεί (χωρίς τον 

χαρακτήρα ‘#’). Μ 8 

Αλγόριθμος Α5 

πλΑ ← 0 

πλ ← 0 

Διάβασε x 

Όσο x ≠ "#" επανάλαβε 

πλ ← πλ + 1 

Αν x = "A" τότε 

πλA ← πλA + 1 

Τέλος_αν 

Διάβασε x 

Τέλος_επανάληψης 

Εμφάνισε πλA, πλ 

Τέλος Α4 

Παράδειγμα 7, 

Τράπεζα 

θεμάτων 

19360, Θέμα Δ 

 

 

Λύση 

& 

Επεξηγήσεις 

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος: 

Δ1. Να διαβάζει επαναληπτικά ακέραιους αριθμούς μέχρις ότου δοθεί ο 

αριθμός 0. 

Δ2. Να εμφανίζει στο τέλος το μέσο όρο των αριθμών που διάβασε. 

Αλγόριθμος Α6 

πλ ← 0  

Σ ← 0 

Διάβασε αρ 

Όσο αρ ≠ 0 επανάλαβε 

πλ ← πλ + 1 

Σ ← Σ + αρ 

Διάβασε αρ 

Τέλος_επανάληψης 

Αν πλ ≠ 0 τότε 

ΜΟ ← Σ / πλ 

Εμφάνισε ΜΟ 

Τέλος_αν 

Τέλος Α6 

Εκτός από τον μετρητή (πλ) που χρησιμοποιείται στον 

αλγόριθμο, υπάρχει και η μεταβλητή Σ, που έχει τον 

ρόλο του αθροιστή, όπου σε αυτήν αθροίζονται οι 

αριθμοί που διαβάζονται. Ο μετρητής και ο αθροιστής 

είναι απαραίτητοι ώστε να υπολογιστεί ο μέσος όρος. 

Η τελευταία εντολή επιλογής ελέγχει αν το πλήθος των 

αριθμών που διαβάστηκε είναι διάφορο του μηδενός. Ο 

έλεγχος είναι απαραίτητος, διότι αν ο πρώτος αριθμός 

που διαβαστεί είναι το μηδέν, δηλαδή δεν δοθεί 

κανένας μη μηδενικός αριθμός, το πλ (πλήθος) θα 

παραμείνει μηδέν με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 

πραγματοποιηθεί η διαίρεση για τον υπολογισμό του 

μέσου όρου. Ο αλγόριθμος δεν θα ικανοποιούσε το 

χαρακτηριστικό της καθοριστικότητας αν δεν είχε 

συμπεριληφθεί η εντολή επιλογής. 
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Παράδειγμα 8, 

Τράπεζα 

θεμάτων 

19360, Θέμα Δ 

(παρόμοια τα 

19352, 19353, 

19373, 19378, 

19440) 

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος: 

Δ1. Να διαβάζει επαναληπτικά ακέραιους αριθμούς μέχρις ότου δοθεί ο 

αριθμός 0. Μ 7 

Δ2. Να εμφανίζει στο τέλος το πλήθος των αρνητικών αριθμών που 

διάβασε. Μ 8 

Δ3. Να εμφανίζει στο τέλος το μέσο όρο των αριθμών που διάβασε. Μ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράδειγμα 9, 

Τράπεζα 

θεμάτων, 

19389, ΘΕΜΑ 

Β2 

Να συμπληρωθούν τα κενά στον παρακάτω αλγόριθμο ώστε αυτός να 

υπολογίζει το άθροισμα διαδοχικών φυσικών αριθμών (π.χ. 1+2+3+4+5…). Η 

άθροιση τερματίζεται όταν το άθροισμα των αριθμών γίνει μεγαλύτερο από 

το 1000. Ο αλγόριθμος στο τέλος εμφανίζει το άθροισμα των αριθμών. Μ 13 

Σ ← …… 

Κ ← 0 

Όσο Σ …… …… επανάλαβε 

Κ ← …… …… …… 

Σ ← …… …… …… 

Τέλος_επανάληψης 

Εμφάνισε Σ 

Εργασία Να λύσετε τα θέματα Δ στα 19378, 19440, 19353, 19373. 
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4η διδακτική περίοδος: Κατανόηση της εντολής επανάληψης Επανάλαβε ... Μέχρις_ότου 

Θεωρία Όπως η εντολή επανάληψης Όσο … επανάλαβε , η εντολή επανάληψης 

Επανάλαβε … Μέχρις_ότου επιτρέπει την επανάληψη μιας ομάδας εντολών 

βάσει μίας συνθήκης. Μία διαφορά είναι ότι η εντολή επανάληψης  

Επανάλαβε … Μέχρις_ότου ελέγχει τη συνθήκη μετά την εκτέλεση των 

εμπεριεχόμενων εντολών. Αυτό σημαίνει ότι ο βρόχος εκτελείται τουλάχιστον 

μία φορά. Η γενική μορφή της εντολής είναι: 

Επανάλαβε 

Εντολές 

Μέχρις_ότου Συνθήκη 

Ο αλγόριθμος εκτελεί τις εμπεριεχόμενες εντολές και στη συνέχεια όσο η 

συνθήκη είναι ψευδής ο βρόχος επαναλαμβάνεται. Μόλις η συνθήκη γίνει 

αληθής, η επανάληψη ολοκληρώνεται. 

Παράδειγμα 

10, Διδακτικό 

βιβλίο, 

Παράδειγμα 

2.16 

 

Λύση 

& 

Επεξηγήσεις 

Σε ένα σουπερμάρκετ κάθε πελάτης δικαιούται μια δωροεπιταγή 6 € αν 

συμπληρώσει 200 πόντους. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει 

τους πόντους που κερδίζει ένας συγκεκριμένος πελάτης σε κάθε επίσκεψη στο 

σουπερμάρκετ και θα εμφανίζει μετά από πόσες επισκέψεις παίρνει τη 

δωροεπιταγή και ποιος είναι ο μέσος όρος πόντων σε κάθε επίσκεψη. 

Αλγόριθμος Α10Α 

Σ ← 0 

πλ ← 0 

Επανάλαβε 

Διάβασε πόντοι 

Σ ← Σ + πόντοι 

πλ ← πλ + 1 

Μέχρις_ότου Σ ≥ 200 

ΜΟ ← Σ / πλ 

Εμφάνισε πλ, ΜΟ 

Τέλος Α10Α 

Αλγόριθμος Α10Β 

Σ ← 0 

πλ ← 0 

Όσο Σ < 200 επανάλαβε 

Διάβασε πόντοι 

Σ ← Σ + πόντοι 

πλ ← πλ + 1 

Τέλος_επανάληψης 

ΜΟ ← Σ / πλ 

Εμφάνισε ΜΟ 

Τέλος Α10Β 

Ο αλγόριθμος μπορεί να 

υλοποιηθεί εξίσου σωστά 

και με τις δύο εντολές 

επανάληψης. 

Επειδή ζητείται το πλήθος 

και το άθροισμα, 

χρησιμοποιείται ένας 

μετρητής (πλ) και ένας 

αθροιστής (Σ). 

Επειδή ακόμα και η 

τελευταία τιμή που θα 

δοθεί, θα προσμετρηθεί 

στο πλήθος και το 

άθροισμα είναι 

προτιμότερη η εντολή 

Επανάλαβε … Μέχρις_ότου. 
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Παράδειγμα 

11, Τράπεζα 

θεμάτων, 

19348, ΘΕΜΑ Δ 

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος: 

Δ1. Να διαβάζει επαναληπτικά αριθμούς μέχρι το άθροισμα τους να γίνει 

μεγαλύτερο ή ίσο του 100. Μ 10 

Δ2. Στο τέλος να εμφανίζει το πλήθος των αριθμών που ήταν μεγαλύτεροι του 

20. Μ 10 

Δ3. Στο τέλος να εμφανίζει και τον μέσο όρο των αριθμών που δόθηκαν. Μ 5 

Αλγόριθμος Α11Α 

πλ ← 0 

πλ20 ← 0 

Σ ← 0 

Επανάλαβε 

Διάβασε αρ 

Αν αρ > 20 τότε 

πλ20 ← πλ20 + 1 

Τέλος_αν 

πλ ← πλ + 1 

Σ ← Σ + αρ 

Μέχρις_ότου Σ ≥ 100 

Εμφάνισε πλ20 

ΜΟ ← Σ / πλ 

Εμφάνισε ΜΟ 

Τέλος Α11Α 

Αλγόριθμος Α11Β 

πλ ← 0 

πλ20 ← 0 

Σ ← 0 

Όσο Σ < 100 επανάλαβε 

Διάβασε αρ 

Αν αρ > 20 τότε 

πλ20 ← πλ20 + 1 

Τέλος_αν 

πλ ← πλ + 1 

Σ ← Σ + αρ 

Τέλος_επανάληψης 

Εμφάνισε πλ20 

ΜΟ ← Σ / πλ 

Εμφάνισε ΜΟ 

Τέλος Α11Β 

Παράδειγμα 

12, Τράπεζα 

θεμάτων, 

19353, ΘΕΜΑ 

Β2 (Παρόμοια 

στα 19355, 

19374) 

Στους παρακάτω δύο αλγόριθμους υπάρχει μια δομή επανάληψης σε καθένα. 

Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι εντολές που υπάρχουν μέσα στον επανάληψη 

στον κάθε Αλγόριθμο. Αιτιολογήστε επιγραμματικά την απάντησή σας. Μ 13 

Αλγόριθμος 1 Αλγόριθμος 2 

Α ← 0 

Σ ← 0 

Όσο Α <> 0 Επανάλαβε 

Σ ← Σ + Α 

Εμφάνισε Σ 

Τέλος_Επανάληψης 

Α ← 0 

Σ ← 0 

Επανάλαβε 

Σ ← Σ + Α 

Εμφάνισε Σ 

Μέχρις_ότου Α=0 

(Μονάδες 6) (Μονάδες 7) 

 

Α Σ Α <> 0 Έξοδος  Α Σ Α = 0 Έξοδος 

0    0    

 0    0   

  Ψευδής -  0   

    0 

  Αληθής  

Άρα στον 1ο αλγόριθμο δεν θα εκτελεστούν οι εντολές που υπάρχουν μέσα 

στην επανάληψη, αφού η συνθήκη είναι ψευδής κατά τον πρώτο έλεγχο, ενώ 

στον 2ο αλγόριθμο θα εκτελεστούν μία φορά, αφού η συνθήκη θα ελεγχθεί 

αφού εκτελεστούν οι εμπεριεχόμενες εντολές. Στη συνέχεια ελέγχεται η 

συνθήκη, η οποία είναι αληθής και η επανάληψη ολοκληρώνεται. 
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Παράδειγμα 

13, Τράπεζα 

θεμάτων, 

20625, ΘΕΜΑ 

Β2 (Παρόμοιο 

στο 20645) 

Δίνονται οι παρακάτω αλγόριθμοι 

Αλγόριθμος Α 

Διάβασε Ν 

Κ ← 0 

Όσο Κ ≤ Ν Επανάλαβε 

Κ ← Κ + 4 

Εμφάνισε Κ 

Τέλος_Επανάληψης 

Τέλος Α 

Αλγόριθμος Β 

Διάβασε Ν 

Κ ← 0 

Επανάλαβε 

Εμφάνισε Κ 

Κ ← Κ + 4 

Μέχρις_ότου Κ > Ν 

Τέλος Β 

(Μονάδες 6) (Μονάδες 7) 

Τι θα εμφανίσουν οι δύο αλγόριθμοι κατά την εκτέλεσή τους αν δοθεί ως 

είσοδος ο αριθμός 10; Μ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργασία Να λύσετε το θέμα Β2 στα 19355, 19374, 19422, 20645 
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5η διδακτική περίοδος: Έλεγχος εγκυρότητας, min και max 

Παράδειγμα 14 

 

Λύση 

& 

Επεξηγήσεις 

Να αναπτύξετε τμήμα αλγορίθμου το οποίο θα διαβάζει έναν αριθμό, ο 

οποίος πρέπει να ελέγχεται ώστε να είναι θετικός. 

Επανάλαβε 

Διάβασε Αρ 

Μέχρις_ότου Αρ > 0 

Διάβασε Αρ 

Όσο Αρ ≤ 0 επανάλαβε 

Διάβασε Αρ 

Τέλος_επανάληψης 

Στις περιπτώσεις του ελέγχου εγκυρότητας η εντολή με την οποία εισάγονται 

οι τιμές εμπεριέχεται σε μία εντολή επανάληψης. 

Αν χρησιμοποιηθεί η εντολή Επανάλαβε … Μέχρις_ότου, η συνθήκη που 

χρειάζεται να συμπληρωθεί είναι της μορφής: «η τιμή που θα δοθεί να είναι 

αποδεκτή (δηλαδή μεγαλύτερη του μηδενός)». 

Αν χρησιμοποιηθεί η εντολή Όσο … επανάλαβε, η συνθήκη που χρειάζεται να 

συμπληρωθεί είναι της μορφής: «η τιμή που δίνεται δεν είναι αποδεκτή 

(δηλαδή μικρότερη ή ίση του μηδενός)». 

Παράδειγμα 15 

 

Λύση 

& 

Επεξηγήσεις 

Να αναπτύξετε τμήμα αλγορίθμου το οποίο θα διαβάζει έναν αριθμό, ο 

οποίος πρέπει να ελέγχεται ώστε να είναι από το 1 μέχρι και το 20. 

Επανάλαβε 

Διάβασε Αρ 

Μέχρις_ότου Αρ ≥ 1 και Αρ ≤ 20 

Διάβασε Αρ 

Όσο Αρ < 1 ή Αρ > 20 επανάλαβε 

Διάβασε Αρ 

Τέλος_επανάληψης 

Παράδειγμα 16 

 

Λύση 

& 

Επεξηγήσεις 

Να αναπτύξετε τμήμα αλγορίθμου το οποίο θα διαβάζει έναν χαρακτήρα, ο 

οποίος πρέπει να ελέγχεται ώστε να είναι Α ή Β ή Γ. 

Επανάλαβε 

Διάβασε Τ 

Μέχρις_ότου Τ = "Α" ή Τ = "Β" ή Τ = "Γ" 

Διάβασε Τ 

Όσο Τ ≠ "Α" και Τ ≠ "Β" και Τ ≠ "Γ" επανάλαβε 

Διάβασε Τ 

Τέλος_επανάληψης 

Παράδειγμα 

17, Τράπεζα 

θεμάτων, 

19440, ΘΕΜΑ 

Β2 

Το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου θέλουμε να ελέγχει την ορθότητα 

εισαγωγής των στοιχείων μαθητών σύμφωνα με τα παρακάτω: 

α. Η τάξη είναι Α ή Β. 

β. Ο βαθμός είναι από το 1 μέχρι και το 20. 

Επανάλαβε 

Εμφάνισε "Δώστε την τάξη" 

Διάβασε Τ 

Μέχρις_ότου ............... 

Εμφάνισε "Δώστε το βαθμό" 

Διάβασε Β 

Όσο ............... ή ............... 

Εμφάνισε "Δώστε ξανά το βαθμό" 

Διάβασε Β 

Τέλος_επανάληψης 

Να μεταφέρετε στο γραπτό σας τον αλγόριθμο με συμπληρωμένα τα κενά του 

σύμφωνα με τις παραπάνω α. και β. προϋποθέσεις. Μ 13 
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Επανάλαβε 

Εμφάνισε "Δώστε την τάξη" 

Διάβασε Τ 

Μέχρις_ότου Τ = "Α" ή Τ = "Β" 

Εμφάνισε "Δώστε το βαθμό" 

Διάβασε Β 

Όσο Β < 1 ή Β > 20 επανάλαβε 

Εμφάνισε "Δώστε ξανά το βαθμό" 

Διάβασε Β 

Τέλος_επανάληψης 

Σε συνέχεια του παραδείγματος 15, η 

πρώτη συνθήκη είναι η  

«Τ = "Α" ή Τ = "Β"», δηλαδή μέχρι να 

δοθεί έγκυρη τιμή και η δεύτερη 

συνθήκη είναι «Β < 1 ή Β > 20», δηλαδή 

όσο η τιμή που δίνεται δεν είναι 

έγκυρη. 

Παράδειγμα 

18, Τράπεζα 

θεμάτων, 

19621, ΘΕΜΑ 

Β2 

Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος: Μ 13 

Αλγόριθμος Βαθμολογία 

Διάβασε Βαθ 

Μαχ ← Βαθ 

κ ← 1 

Όσο κ <= 10 επανάλαβε 

Διάβασε Βαθ 

Αν Βαθ > Μαχ τότε 

Μαχ ← Βαθ 

Τέλος_αν 

κ ← κ + 1 

Τέλος_επανάληψης 

Εμφάνισε "Ο μεγαλύτερος βαθμός είναι:", Μαχ 

Τέλος Βαθμολογία 

Να ξαναγράψετε στο γραπτό σας τον παραπάνω αλγόριθμο 

τροποποιημένο έτσι ώστε να υπολογίζει και να εμφανίζει όχι μόνο τον 

μεγαλύτερο, αλλά και το μικρότερο βαθμό από αυτούς που εισάγονται. 

Αλγόριθμος Βαθμολογία 

Διάβασε Βαθ 

Μαχ ← Βαθ 

Μιν ← Βαθ 

κ ← 1 

Όσο κ <= 10 επανάλαβε 

Διάβασε Βαθ 

Αν Βαθ > Μαχ τότε 

Μαχ ← Βαθ 

Τέλος_αν 

Αν Βαθ < Μιν τότε 

Μιν ← Βαθ 

Τέλος_αν 

κ ← κ + 1 

Τέλος_επανάληψης 

Εμφάνισε "Ο μεγαλύτερος βαθμός είναι:", Μαχ 

Εμφάνισε "Ο μεγαλύτερος βαθμός είναι:", Μιν 

Η τροποποίηση που 

απαιτείται είναι: 

α) η αντίστοιχη απόδοση 

αρχικής τιμής στο Μιν 

μετά την εισαγωγή της 

τιμής της μεταβλητής 

Βαθ. 

β) Η αντίστοιχη σύγκριση 

της μεταβλητής Βαθ με 

την τιμή της μεταβλητής 

Μιν. 

γ) Η εμφάνιση της 

μεταβλητής Μιν. 

Εργασία Να λύσετε το θέμα Β2 στο 19438 και το θέμα Δ στο 20625 
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6η διδακτική περίοδος: Ανακεφαλαίωση στις δύο εντολές επανάληψης 

Παράδειγμα 

19, Διδακτικό 

βιβλίο, 

κεφάλαιο 2.2, 

άσκηση 34 

Ένα ψηφιακό φωτογραφικό άλμπουμ έχει αποθηκευτικό χώρο Ν Μbytes. Να 

αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει το μέγεθος της κάθε φωτογραφίας 

που επιχειρείται να αποθηκευτεί στο άλμπουμ, μέχρι το άλμπουμ να μη χωράει 

άλλη φωτογραφία. Ο αλγόριθμος θα επαναλαμβάνεται και θα σταματά αν το 

μέγεθος της φωτογραφίας που προσπαθεί κάποιος να αποθηκεύσει είναι 

μεγαλύτερο από τον διαθέσιμο χώρο του άλμπουμ. Όταν η εισαγωγή 

φωτογραφιών σταματήσει, ο αλγόριθμος θα εκτυπώνει το μήνυμα «Δεν 

χωράει». Στην περίπτωση που περίσσεψε χώρος να τον εκτυπώνει. Τέλος, να 

εκτυπώνει το πλήθος των φωτογραφιών που αποθηκεύτηκαν. 

Αλγόριθμος Άλμπουμ 

Δεδομένα // Ν // 

Πλήθος ← 0 

Διάβασε Μέγεθος 

Όσο Μέγεθος ≤ Ν επανάλαβε 

Πλήθος ← Πλήθος + 1 

Ν ← Ν - Μέγεθος 

Διάβασε Μέγεθος 

Τέλος_επανάληψης 

Εκτύπωσε "Δεν χωράει" 

Αν Ν > 0 τότε 

Εκτύπωσε Ν 

Τέλος_αν 

Εκτύπωσε Πλήθος 

Τέλος Άλμπουμ 

Παράδειγμα 

19, Τράπεζα 

θεμάτων, 

19438, ΘΕΜΑ Δ 

(παρόμοια τα 

20626, 19621) 

Κατά τη φόρτωση κοντέινερ σε πλοίο μας ενδιαφέρει το συνολικό βάρος που 

θα φορτωθεί να μην ξεπεράσει το όριο φόρτωσης κάθε πλοίου. Να 

αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος: 

Δ1. Να διαβάζει το όριο φόρτωσης του πλοίου. Μ 5 

Δ2. Να διαβάζει επαναληπτικά το βάρος κάθε κοντέινερ που πρόκειται να 

φορτωθεί. Η διαδικασία αυτή σταματά όταν το βάρος του κοντέινερ που 

πρόκειται να φορτωθεί προκαλεί υπέρβαση του ορίου φόρτωσης. Μ 10 

Δ3. Να εμφανίζει στο τέλος, το συνολικό βάρος των κοντέινερ που τελικά 

φορτώθηκαν. Μ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργασία Να λύσετε το θέμα Δ στα 20626, 19621 
 


