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Ακανάςιοσ Ι. Πζρδοσ  Σελίδα 1 

Δραςτηριότητα 1. (Τράπεηα κεμάτων, 19621, ΘΕΜΑ Δ) 

 

Ζνα αςανςζρ ζχει όριο αςφάλειασ τα 500 κιλά. Να αναπτφξετε αλγόρικμο ο οποίοσ: 
Δ1. Να διαβάηει επαναλθπτικά το βάροσ κάκε ατόμου που πρόκειται να ειςζλκει ςτο αςανςζρ. 
Δ2. Η ειςαγωγι να πραγματοποιείται όςο το ςυνολικό βάροσ των ατόμων δεν προκαλεί υπζρβαςθ του 
ορίου αςφαλείασ. 
Δ3. Στο τζλοσ να εμφανίηει το πλικοσ των ατόμων που ειςιλκαν ςτο αςανςζρ. 
 
Δραςτηριότητα 2. (Τράπεηα κεμάτων, 19438, ΘΕΜΑ Δ) 

 

Κατά τθ φόρτωςθ κοντζινερ ςε πλοίο μασ ενδιαφζρει το ςυνολικό βάροσ που κα φορτωκεί να μθν 
ξεπεράςει το όριο φόρτωςθσ κάκε πλοίου. Να αναπτφξετε αλγόρικμο ο οποίοσ: 
Δ1. Να διαβάηει το όριο φόρτωςθσ του πλοίου. 
Δ2. Να διαβάηει επαναλθπτικά το βάροσ κάκε κοντζινερ που πρόκειται να φορτωκεί. Η διαδικαςία αυτι 

ςταματά όταν το βάροσ του κοντζινερ που πρόκειται να φορτωκεί προκαλεί υπζρβαςθ του ορίου 
φόρτωςθσ. 

Δ3. Να εμφανίηει ςτο τζλοσ, το ςυνολικό βάροσ των κοντζινερ που τελικά φορτϊκθκαν. 
 

Δραςτηριότητα 3. (Τράπεηα κεμάτων, 20625, ΘΕΜΑ B2) 

 

Δίνονται οι παρακάτω αλγόρικμοι 
 

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 

 
Τι κα εμφανίςουν οι δφο αλγόρικμοι κατά τθν εκτζλεςι τουσ αν δοκεί ωσ είςοδοσ ο αρικμόσ 10; 
 

Δραςτηριότητα 4. (Τράπεηα κεμάτων, 19422, ΘΕΜΑ B2) 

 

Να γράψετε ςτο γραπτό ςασ: 
α. Πόςεσ φορζσ κα εκτελεςτεί θ εντολι x ← x–1 του τμιματοσ Αλγορίκμου Α. 
β. Τθν τιμι που κα εμφανιςτεί κατά τθν εκτζλεςθ του τμιματοσ Αλγορίκμου Β. 
 

Τμήμα Αλγορίθμου Α Τμήμα Αλγορίθμου Β 

Χ ← –1 
Όςο Χ > –5 Επανάλαβε 
  Χ ← Χ – 1 
Τέλοσ_Επανάληψησ 
Εμφάνιςε Χ 

Χ ← 3 
Επανάλαβε 
  Χ ← Χ – 1 
Μέχρισ_ότου Χ = 0 
Εμφάνιςε Χ 
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Ακανάςιοσ Ι. Πζρδοσ  Σελίδα 2 

Δραςτηριότητα 5. (Τράπεηα κεμάτων, 19440, ΘΕΜΑ B2) 

 

Το παρακάτω τμιμα αλγορίκμου κζλουμε να ελζγχει τθν ορκότθτα ειςαγωγισ των ςτοιχείων μακθτϊν 
ςφμφωνα με τα παρακάτω: 
α. Η τάξθ είναι Α ι Β. 
β. Ο βακμόσ είναι από το 1 μζχρι και το 20. 

Επανάλαβε 
Εμφάνιςε "Δϊςτε τθν τάξθ" 
Διάβαςε Τ 

Μέχρισ_ότου ............... 
Εμφάνιςε "Δϊςτε το βακμό" 
 
Διάβαςε Β 
Όςο ............... ή ............... 

Εμφάνιςε "Δϊςτε ξανά το βακμό" 
Διάβαςε Β 

Τέλοσ_επανάληψησ 
 

Να μεταφζρετε ςτο γραπτό ςασ τον αλγόρικμο με ςυμπλθρωμζνα τα κενά του ςφμφωνα με τισ παραπάνω 

α. και β. προχποκζςεισ. 

 

 

Δραςτηριότητα 6.  

 

Να λφςετε ξανά τθν άςκθςθ 32 ςελ 53 του ςχολικοφ βιβλίου με χριςθ όμωσ τθσ εντολισ Μέχρισ_ότου. 

 


