
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

ΑΣΚΗΣΗ1 

    Να διαβάζονται δύο αριθμοί που αντιστοιχούν στο ποσοστό του διοξειδίου του άνθρακα και του 
αζώτου μιας ημέρας, όπως έχει καταγραφεί στα ειδικά μηχανήματα καταγραφής στην ατμόσφαιρα 
της πόλης. Να εκτυπώνεται ότι η ατμόσφαιρα είναι <καθαρή>, αν το ποσοστό του διοξειδίου του 
άνθρακα είναι κάτω από 0.35, ή να εκτυπώνεται <μολυσμένη> στην αντίθετη περίπτωση. Επίσης να 
εκτυπώνεται <διαυγής>, αν το άζωτο είναι κάτω από 0.17, αλλιώς να εκτυπώνεται <αδιαυγής>. 

ΛΥΣΗ 
Αλγόριθμος Μόλυνση 
Εκτύπωσε "Δώσε το ποσοστό του διοξειδίου του άνθρακα" 
Διάβασε CO2 
Εκτύπωσε "Δώσε το ποσοστό του αζώτου" 
Διάβασε Ν 
Αν CO2 < 0.35 τότε 
       Εκτύπωσε "καθαρή" 
αλλιώς 
       Εκτύπωσε "μολυσμένη" 
Τέλος_αν 
Αν Ν < 0.17 τότε 
       Εκτύπωσε "διαυγής" 
αλλιώς 
       Εκτύπωσε "αδιαυγής" 
Τέλος_αν 
Τέλος Μόλυνση 
 
ΑΣΚΗΣΗ 2 
Οι υπάλληλοι μιας εταιρείας συμφώνησαν για το μήνα Δεκέμβριο να κρατηθούν από το μισθό τους 
δύο ποσά, ένα για την ενίσχυση του παιδικού χωριού SOS και ένα για την ενίσχυση των σκοπών της 
UNICEF. Ο υπολογισμός του ποσού των εισφορών εξαρτάται από τον αρχικό μισθό του κάθε 
υπαλλήλου και υπολογίζεται με βάση τα παρακάτω όρια μισθών: 

ΜΙΣΘΟΣ (€)   ΕΙΣΦΟΡΑ UNICEF   ΕΙΣΦΟΡΑ SOS   

ΜΙΣΘΟΣ <= 441 5 % 4 % 

441 < ΜΙΣΘΟΣ ≤ 734 7.5 % 6 % 

 734 < ΜΙΣΘΟΣ ≤ 1174  9.5 % 8 % 

ΜΙΣΘΟΣ > 1174 12 % 11 % 

Να γραφεί αλγόριθμος που να δέχεται ως είσοδο το μισθό του και στη συνέχεια να υπολογίζει το 
ποσό των δύο εισφορών και το καθαρό ποσό που θα πάρει ο υπάλληλος. 
ΛΥΣΗ 
Αλγόριθμος Εισφορές 
Διάβασε Μισθός 
Αν Μισθός <= 441 τότε 
       UNICEF ← 0.05 * Μισθός 
       SOS ← 0.04 * Μισθός 
αλλιώς_αν Μισθός <= 734 τότε 
       UNICEF ← 0.075 * Μισθός 
       SOS ← 0.06 * Μισθός 
αλλιώς_αν Μισθός <= 1174 τότε 
       UNICEF ← 0.095 * Μισθός 
       SOS ← 0.08 * Μισθός 
αλλιώς 
       UNICEF ← 0.012 * Μισθός 
       SOS ← 0.11 * Μισθός 
Τέλος_αν 
Εμφάνισε UNICEF, SOS, Μισθός - (UNICEF + SOS) 
Τέλος Εισφορές 
 
 



ΑΣΚΗΣΗ 3 
    Σε ένα φυτώριο υπάρχουν 3 είδη 
δένδρων που θα δοθούν για 
δενδροφύτευση. Το  1ο είδος δένδρου 
θα δοθεί στην περιοχή της Μακεδονίας, 
το  2ο στην περιοχή της Θράκης, και το 
3ο είδος στην περιοχή της 
Πελοποννήσου. Να σχεδιασθεί το 
διάγραμμα ροής και να γραφεί ένας 
αλγόριθμος που θα διαβάζει τον αριθμό 
του είδους του δένδρου και θα 
εκτυπώνει την περιοχή στην οποία θα 
γίνει η δενδροφύτευση. 
ΛΥΣΗ 
dt9_kef2_rΑλγόριθμος Φυτώριο 
Διάβασε Ε 
Αν Ε = 1 τότε 
       Εκτύπωσε "Μακεδονία" 
αλλιώς_αν Ε = 2 τότε 
       Εκτύπωσε "Θράκη" 
       Εκτύπωσε "Πελοπόννησος" 
Τέλος_αν 
Τέλος Φυτώριο 
 
ΑΣΚΗΣΗ 4 
Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα υπολογίζει το φόρο που πληρώνει  ένας φορολογούμενος 
εισάγοντας  από το πληκτρολόγιο τον αριθμό των παιδιών του, καθώς και το μηνιαίο  εισόδημα του. 
Η φορολόγηση θα γίνει ως εξής: 
a.τα πρώτα 5000 €είναι αφορολόγητα,  
b.τα επόμενα 5000€ φορολογούνται με 5%, 
c.τα επόμενα 10000€ με  12%, 
d.το υπόλοιπο εισόδημα με 21% 
Το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 500€ για κάθε παιδί. 

 
 



ΑΣΚΗΣΗ 5 
Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα υπολογίζει το συνολικό μισθό ενός πωλητή μιας εταιρείας 
διαβάζοντας από το πληκτρολόγιο τις πωλήσεις που πραγματοποίησε και το χρόνο που εργάζεται 
στην εταιρεία. Ο συνολικός μισθός προκύπτει ως εξής: 
 

 

 

 



 
 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 


