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Παρατηρήσεις:  
1.  Τα δεδοµένα εισόδου διαβάζονται πάντα µε ξεχωριστές εντολές Readln( ) το καθένα και µε τη σειρά που 

δηλώνονται στις εκφωνήσεις.  
2.  Αντίστοιχα για τα δεδοµένα εξόδου και όπου δεν υπάρχουν περαιτέρω διευκρινήσεις για τη µορφή τους, 

αυτά θα εµφανίζονται µε ξεχωριστές εντολές Writeln( ) το καθένα και µε τη σειρά που δηλώνονται στις 
εκφωνήσεις. 

3.  Τα αριθµητικά δεδοµένα αναπαρίστανται πάντα από µεταβλητές ακέραιου τύπου (Integer ή Longint). Σε 
αντίθετη περίπτωση (µεταβλητές τύπου Real) θα γίνονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις.  

4.  Το αποτέλεσµα πράξης στην οποία συµµετέχει αριθµός τύπου Real, θα είναι πάντα ακέραιος αριθµός. Σε 
αντίθετη περίπτωση θα γίνονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις. 

 
 
1. Προσδιορίστε τα συντακτικά λάθη του ακόλουθου προγράµµατος: 
 
 1 Ρrogram Εror 
 2    (* 'Εxample ΒΕGΙΝ ΕΝD' *) 
 3 Var  
 4  Αlpha, Βeta, Rho 
 5   : real; 
 6  Αdd, Sub, Μult, Div : integer 
 
 7 Const Υear :=1776; 
 8 
 9 Βegin 
 10  Μult:= 3.14; 
 11  readln(Div); 
 12  ΑLΡha:=3; 
 13  Βeta:=Αpha+1; 
 14  Rho:=Βeta ΜΟD 3; 
 15  writeln ('Value is', Αlpha:3:1); 
 16  writeln ('gamma isn't' negative'); 
 17  writeln (Μult:3:1); 
 18   Υear:=Υear+1 
 19 ΕΝD 
 
2.  Γράψτε ένα πρόγραµµα το οποίο διαβάζει τα µήκη των δύο κάθετων πλευρών (µεταβλητές τύπου Longint) 

ενός ορθογωνίου τριγώνου κι εκτυπώνει το εµβαδόν του τριγώνου (µεταβλητή τύπου Longint).  
 
3.  Όπως είναι γνωστό, οι γωνίες µετρούνται σε µοίρες (ένας κύκλος έχει 360°), οι µοίρες διαιρούνται σε λεπτά 

(1 µοίρα έχει 60 λεπτά) και τα λεπτά σε δευτερόλεπτα (1 λεπτό έχει 60 δευτερόλεπτα). Γράψτε ένα 
πρόγραµµα το οποίο διαβάζει τα µεγέθη δυο γωνιών (καθένα εκφρασµένο σε µοίρες, λεπτά και 
δευτερόλεπτα) και υπολογίζει κι εµφανίζει το άθροισµα τους µε αντίστοιχη µορφή.  

 
4.  Μια ναυτιλιακή εταιρεία µεταφέρει οικιακές συσκευές τυποποιηµένου µεγέθους και χρησιµοποιεί ειδικά 

µεταφορικά κιβώτια (containers) τα οποία χωρούν 1, 5, 20 ή 50 οικιακές συσκευές. Γράψτε ένα πρόγραµµα 
το οποίο να δέχεται ως δεδοµένο τον αριθµό των οικιακών συσκευών που πρόκειται να µεταφερθούν και 
υπολογίζει  κι εµφανίζει τον απαιτούµενο αριθµό µεταφορικών κιβωτίων από κάθε µέγεθος, έτσι ώστε η 
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µεταφορά να πραγµατοποιηθεί µε τον πλέον οικονοµικό τρόπο (τον ελάχιστο δυνατό αριθµό µεταφορικών 
κιβωτίων χωρίς αχρησιµοποίητο χώρο).  
• Ένα παράδειγµα της εµφάνισης των αποτελεσµάτων για 78 οικιακές συσκευές έχει την εξής µορφή: 

50 1 
20 1 
5 1 
1 3 

 
5.  Ένας έµπορος αγόρασε σε τιµή χονδρικής εµπορεύµατα αξίας Κ ∆ρ. και τα πούλησε Α ∆ρ. Αν το ποσό Α 

προκύπτει από την καθαρή αξία Κ και το ποσοστό κέρδους Χ% του εµπόρου επί της καθαρής αξίας Κ, να 
γίνει πρόγραµµα που να υπολογίζει και να εµφανίζει: α) το κέρδος του εµπόρου, β) το εισπραχθέν ποσό Α. 
• Τα δεδοµένα εισόδου να έχουν τη µορφή: 

Κ (µεταβλητή τύπου Longint) 
X (µεταβλητή τύπου Real, εάν Χ = 10% τότε πληκτρολογούµε 0.10) 

 
6.  Να γραφεί πρόγραµµα που διαβάζει τις ώρες εργασίας (integer), την ωριαία αντιµισθία (longint) και το 

ποσοστό (real) των κρατήσεων ενός εργάτη και στη συνέχεια υπολογίζει κι εµφανίζει τις ακαθάριστες 
αποδοχές του (longint), το ποσό των κρατήσεων που έχει και τις καθαρές του αποδοχές (longint). Ο 
υπολογισµός των ποσών θα γίνεται ως εξής: 
Καθ. Αποδοχές= ώρες * ωριαία αντιµισθία 
κρατήσεις= καθαρές αποδοχές * ποσοστό 
ακαθάριστες αποδοχές= καθαρές αποδοχές + κρατήσεις 

 
7. Να γραφεί πρόγραµµα που διαβάζει τα στοιχεία ενός εργαζόµενου και στη συνέχεια υπολογίζει και 

εµφανίζει το χρηµατικό ποσό που πρέπει να του δώσει η επιχείρηση ως δώρο στο τέλος του έτους. Τα 
στοιχεία του εργαζόµενου δίνονται µε την παρακάτω σειρά: 
ηµέρες εργασίας έτους (integer), ηµερήσια αµοιβή (longint), ποσοστό δώρου επί τις % (µεταβλητή τύπου 
Real π.χ. 0.50) 

 
8.  Να γραφεί πρόγραµµα που διαβάζει τις συνολικές εισπράξεις διµήνου µιας επιχείρησης ανά κατηγορία 

Φ.Π.Α. (longint) και στη συνέχεια υπολογίζει κι εµφανίζει το συνολικό ποσό του Φ.Π.Α. (longint) που 
πρέπει να καταβάλλει η επιχείρηση στο τέλος του διµήνου στην εφορία. Τα ποσοστά Φ.Π.Α. είναι οι 
σταθερές (0.04, 0.08, 0.18) και τα ποσά διµήνου πρέπει να εισάγονται µε την αντίστοιχη σειρά. 

 
9. Να γραφεί πρόγραµµα που διαβάζει τον αριθµό επιστολών (longint) που στέλνει µια επιχείρηση σε πελάτες 

εσωτερικού και εξωτερικού που έχει και στη συνέχεια υπολογίζει κι εµφανίζει το συνολικό κόστος 
αποστολής (longint). Τα ταχυδροµικά τέλη κάθε επιστολής για το εσωτερικό και το εξωτερικό είναι 
αντίστοιχα 100 και 250 ∆ρ. 

 
10. Ένα εµπορικό κατάστηµα πουλά τα εµπορεύµατα του µε έκπτωση Ε% (real).  ∆εδοµένων της αρχικής αξίας 

του εµπορεύµατος Κ και του ποσοστού έκπτωσης Ε% (µεταβλητή τύπου Real, π.χ. 0.25), να γραφεί 
πρόγραµµα που θα υπολογίζει και θα εµφανίζει το ποσό που θα πληρώσει ένας πελάτης για την αγορά 
εµπορευµάτων αξίας Κ (longint) και το ποσό της έκπτωσης (longint) που του αναλογεί. 

 
11. Να γραφεί πρόγραµµα που θα υπολογίζει και θα εµφανίζει το ύψος ενός παιδιού όταν δίνεται από τον 

ακόλουθο τύπο : 
 Υ = (1.12Β + 65)1.2 + 7.0 
 όπου Β είναι το βάρος του σε kgr (integer) και το ύψος (integer) του υπολογίζεται σε cm. 
 
12. Να γραφεί πρόγραµµα που θα διαβάζει την τιµή τεµαχίου ενός υλικού (longint), το ποσοστό Φ.Π.Α. 

(µεταβλητή τύπου Real, π.χ. 0.18) και το πλήθος των τεµαχίων προς παραγγελία (longint). Στη συνέχεια 
να υπολογίζει και να εµφανίζει το κόστος (longint) της παραγγελίας. 
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13. Υποθέτοντας ότι οι Αlpha και Βeta είναι µεταβλητές τύπου real µε τιµές -567.932 και 0.0004 αντίστοιχα, 
ότι η DΕΚΑDΙΚΑ είναι µεταβλητή integer µε τιµή 2, κι ότι η Rho είναι µεταβλητή integer µε τιµή 436, 
περιγράψτε µε ακρίβεια το αποτέλεσµα των παρακάτω ή εξηγείστε γιατί υπάρχει λάθος: 

  
 α)  writeln (Rho); 
   writeln (Rho+1); 
  writeln (Rho+2); 
 
 β)  write (Rho); 
  write (Rho+1); 
  writeln (Rho+2); 
 
 γ)  write ('Αlpha ='); 
  write (Αlpha:9:3); 
  write ('Βeta ='¨7); 
  writeln(Βeta:10:5); 
  write ('Αlpha ='); 
  writeln (Αlpha:9:2); 
  write ('Αlpha ='); 
  write (Αlpha:9:1); 
  write ('Αlpha ='); 
  write (Αlpha:9:0); 
  write ('Αlpha ='); 
  write (Αlpha:9:6); 
  write ('Αlpha ='); 
  write (Αlpha:9); 
  write ('Αlpha ='); 
  write (Αlpha:9:-1); 
  write ('Αlpha ='); 
  write (Αlpha:9:DΕΚΑDΙΚΑ); 
  
 δ)  write (Rho:5,2*Rho:5); 
  writeln; 
  writeln(Βeta:10:5); 
 
 ε)  writeln (Αlpha:8:1, Rho:5); 
  writeln ('Τolerance:', Βeta:8:5); 
 
 στ)  writeln ('Αlpha =', Αlpha:12:5); 
    writeln ('Βeta =', Βeta:6:2, ' ':4, 'Rho =', Rho:6); 
   writeln (Αlpha+4.0+Rho:15:3); 
   
 ζ)  write (Τolerance =' :8); 
  write (Βeta:5:3); 
  writeln; 
  writeln; 
  writeln (Rho:2, Αlpha:4:2); 
 
 η)  writeln(10*Αlpha:8:1, trunc(10*Αlpha):8, round(10*Αlpha):8); 
  writeln(sqr(Rho div 100):5, sqrt (Rho div 100):5); 
 
 θ)  writeln ('Rho =':7, Rho:8:2); 
  writeln('*********'); 
 
 ι)  write (Αlpha:10); 
  write; 
  write (Βeta:10); 
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14. Υποθέτοντας ότι οι Ι, J είναι integer µεταβλητές µε τιµές 15 και 8 αντίστοιχα, ότι C, D είναι µεταβλητές 

character µε τιµές 'C' και '-' αντίστοιχα, κι ότι Χ, Υ είναι µεταβλητές real µε τιµές  2559.50 και 8.015 
αντίστοιχα, περιγράψτε µε ακρίβεια το αποτέλεσµα των παρακάτω: 

 
 α)  writeln ('Νew balance =':Ι, Χ:J:2); 
  writeln(C:Ι mod 10, Υ:J:J - 6); 
 
 β)  write ('Ι =' :Ι); 
  write (Ι:Ι); 
  writeln ('J =' :J, J:J); 
  writeln 
  writeln(Ι:J, J:Ι); 
  writeln (trunc(Χ/J), J-Υ:Ι:J, D:J div 7); 
 
15. Υποθέτοντας ότι Ν1 και Ν2 είναι µεταβλητές integer µε τιµές -5117  και 39 αντίστοιχα, ότι R1, R2 είναι 

µεταβλητές real µε τιµές 56.7173 και -0.00247 κι ότι C είναι µια µεταβλητή τύπου character µε τιµή F, 
γράψτε τις απαιτούµενες εντολές οι οποίες, µε τη βοήθεια των µεταβλητών αυτών, θα παράγουν τα 
παρακάτω αποτελέσµατα; 

 
 α)   56.7173   F 39 
  ------------------------ 
 
 β)   56.717    -0.0025***39   F 
  ------------------------------- 
  56.72           39-5117 
  ------------------------------- 
 
 γ)  RΟΟΤS ΑRΕ 56.717 ΑΝD -0.00247 
  ------------------------------------ 
 
 δ)  ΑΡΡRΟΧΙΜΑΤΕ ΑΝGLΕS:   56.7  ΑΝD -0.0 
  --------------------------------------------- 
  ΜΑGΝΙΤUDΕS ΑRΕ    39  ΑΝD  5117 
  --------------------------------------------- 
 
16. Γράψτε ένα πρόγραµµα το οποίο διαβάζει δύο 3ψήφιους ακέραιους αριθµούς (longint) και στη συνέχεια 

υπολογίζει κι εµφανίζει το γινόµενο τους (longint). Η εµφάνιση θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε δεξιά 
στοίχιση των 10 χαρακτήρων σύµφωνα µε το εξής πρότυπο: 

 
       739 
x      312 
---------- 
      1478 
      739 
+   2217 
---------- 
    230568 

 
17. Υποθέτοντας ότι οι Α,Β,C είναι µεταβλητές integer, οι Χ,Υ,Ζ real και οι S,Τ µεταβλητές string, 

εξηγείστε ποιες τιµές εκχωρούνται (αν εκχωρούνται) στις µεταβλητές, ή εξηγείστε ποιο είναι το 
λάθος όταν εκτελούνται οι ακόλουθες εντολές: 

 
 α)  readln (Α, Β, C, Χ, Υ, Ζ)  

Τιµές που πληκτρολογούνται: 1 2 3 4 5.5 6.6 
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 β) readln (Α, Β, C)   
  readln ( Χ, Υ, Ζ)   

Τιµές που πληκτρολογούνται:    1  
2  
3 
4 

     5 
     6 

 
 γ)  read (Α, Χ)    
  read (Β, Υ)        
  read (C, Ζ)        
  Τιµές που πληκτρολογούνται: 1 2.2  
      3 4.4 
      5 6.6   
 
 δ)  read (Α, Β, C)    
  readln ( Χ, Υ, Ζ)        
  Τιµές που πληκτρολογούνται: 1 2.2    

3 4.4 
5 6.6  

 
 ε)  read (Α)    
  readln (Β, C)        
  read (Χ,Υ)          
  readln (Ζ) 
  Τιµές που πληκτρολογούνται: 1 2 3 
      4 5.5 6.6 
 
 στ) readln (Α)    
   read (Β, C)        
   readln (Χ,Υ)          
   read (Ζ) 
   Τιµές που πληκτρολογούνται: 1 2 3 
      4 5.5 6.6 
 
 ζ) read (Α,Β)   Τιµές που πληκτρολογούνται: 1 2 3 
  readln;        4 5.5 6.6 
  read (C);       7 8.8 9.9 
  read (Χ);             10 11.11 12.12 
  readln;        13 14.14 15.15 
  readln (Υ);       Pascal 
  readln;        Leibniz 
  readln(Ζ);       Babbage 
  readln (S);              
  readln;              
  readln(Τ); 
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