ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΑΣΚΗΣΗ 1
Αλγόριθμος που διαβάζει συνεχώς ακέραιους αριθμούς μέχρι να δοθεί το μηδέν. Στο
τέλος θα εμφανίζει χωριστά το πλήθος των αρτίων και των περιττών αριθμών που διάβασε.
ΛΥΣΗ
Αλγόριθμος Ασκ_1
Πλα0 ! πλήθος αρτίων
Πλπ0 ! πλήθος περιττών
Διάβασε χ
Όσο χ<>0 επαναλάβε
Αν χ mod2=0 τότε
ΠλαΠλα +1
Αλλιώς
ΠλπΠλπ+1
Τέλος _αν
Διάβασε χ
Τέλος_επανάληψης
Εμφάνισε Πλα, Πλπ
Τέλος Ασκ_1
ΑΣΚΗΣΗ 2
Στον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό για το μάθημα της πληροφορικής διαγωνίζονται 50
μαθητές. Ο κάθε μαθητής συμμετέχει σε 3 τεστ, καθένα από τα οποία βαθμολογείται
ξεχωριστά. Εάν ο μέσος όρος της βαθμολογίας του μαθητή είναι τουλάχιστον πενήντα, ο
μαθητής προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. Να γράψετε αλγόριθμο που
A.
Να διαβάζει το όνομα και το βαθμό των 50 μαθητών στα 3 τεστ.
και να υπολογίζει και εμφανίζει τα παρακάτω:
B.
Το μέσο όρο και το όνομα του κάθε μαθητή
C.
Το πλήθος των μαθητών που προκρίνονται στην επόμενη φάση.
D.
Το όνομα του μαθητή με την υψηλότερη βαθμολογία στο 1ο τεστ. Θεωρείστε ότι
υπάρχει μόνο ένας.
E.
Το όνομα του μαθητή με την χαμηλότερη βαθμολογία στο 3ο τεστ. Θεωρείστε ότι
υπάρχει μόνο ένας.
F.
Τον μέσο όρο επίδοσης όλων των μαθητών.
ΛΥΣΗ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚ2
C0
ΜΑΧ-1
ΜΙΝ1000
SUM0
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ, Β1,Β2,Β3
ΜΟ (Β1+Β2+Β3)/3
ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΜΟ, ΟΝ
ΑΝ ΜΟ>=50 ΤΟΤΕ
CC+1
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΑΝ Β1>ΜΑΧ ΤΟΤΕ
ΜΑΧΒ1
ΟΝΜΑΧΟΝ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΑΝ Β3<ΜΙΝ ΤΟΤΕ
ΜΙΝΒ1
ΟΝΜΙΝΟΝ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
SUMSUM+(Β1+Β2+Β3)
ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
MO1 (SUM)/3*50

ΕΜΦΑΝΙΣΕ C, ΜΑΧ, ΟΝΜΑΧ, ΜΙΝ, ΟΝΜΙΝ, ΜΟ1
ΤΕΛΟΣ ΑΣΚ2
ΑΣΚΗΣΗ 3
Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει συνεχώς αριθμούς και σταματάει όταν δοθεί η
τιμή 555. Κατόπιν εμφανίζει πόσοι από αυτούς ήταν άρτιοι, πόσοι περιττοί, πόσοι
αρνητικοί, πόσοι θετικοί και πόσοι μηδέν. Ο τερματικός αριθμός 555 (τιμή φρουρός) δεν
λαμβάνεται υπόψη.
Αλγόριθμος Ασκ_2
αρτ ← 0
περ ← 0
θετ ← 0
αρν ← 0
μηδ ← 0
Διάβασε Χ
Όσο (Χ ≠ 555) επανάλαβε
Αν (Χ mod 2 = 0) τότε
αρτ ← αρτ + 1
αλλιώς
περ ← περ + 1
Τέλος_αν
Αν Χ > 0 τότε
θετ ← θετ + 1
αλλιώς_αν Χ < 0 τότε
αρν ← αρν + 1
αλλιώς
μηδ ← μηδ + 1
Τέλος_αν
Διάβασε Χ
Τέλος_επανάληψης
Εμφάνισε αρτ, περ, θετ, αρν, μηδ
Τέλος Ασκ_2

