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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑ   : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΥ 
ΕΞΑΜΗΝΟ   : Α' 
ΦΥΛΛΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ  : 5  Πίνακες 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Μάγια Σατρατζέµη 
 
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 (Longint κατά κύριο λόγο ή 
Integer). 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. 

5.  Για την εµφάνιση των τιµών µεταβλητών τύπου Real θα χρησιµοποιείται πάντα η εξής στοίχιση: 
µεταβλητή:3:1, δηλαδή τα δεδοµένα θα είναι στοιχηµένα στα αριστερά χωρίς κενά και µε ένα δεκαδικό 
ψηφίο. Σε περίπτωση που απαιτείται διαφορετική στοίχιση θα δίνονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις.  

6.  Για την εµφάνιση πολλών δεδοµένων στην ίδια γραµµή θα τυπώνεται ένας κενός χαρακτήρας ανά δεδοµένο. 
Για την αναπαράσταση του κενού χαρακτήρα στις εκφωνήσεις χρησιµοποιείται η κάτω παύλα -underscore- 
�_�. 

 
 
1. ∆ίνονται για καθένα από Ν άτοµα (Ν=γνωστό) το ποσό των µηνιαίων αποδοχών τους (longint). Να βρεθεί, 
για καθένα ξεχωριστά, ο ελάχιστος αριθµός χαρτονοµισµάτων (longint) και κερµάτων (longint) που 
χρειάζονται για να συγκεντρωθεί ακριβώς το ποσό και να εµφανιστούν µε δεξιά στοίχιση σύµφωνα µε την 
παρακάτω µορφή: 
 

Στήλες: 
1-3 4-14 15-21 22-28 29-35 36-42 43-49 50-56 57-63 64-70 71-77 78-84 85-91 

             
Α/Α ΠΟΣΟ 10000 5000 1000 500 200 100 50 20 10 5 1 
1 568 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 3 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Ν .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

ΣΥΝ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
 

2.  Να γίνει πρόγραµµα το οποίο θα υπολογίζει και θα εµφανίζει το ποσό του φόρου (longint) που πρέπει να 
πληρώσει ένας φορολογούµενος αν δίνεται το ποσό των καθαρών ετήσιων αποδοχών του (longint). Ο 
παρακάτω πίνακας µε την φορολογική κλίµακα θεωρείται δοσµένος και σταθερός.  
 
ΚΛΙΜΑΚΙΟ  %  ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ 
1..100000    0      Ποσό Αφορολόγητο  
100001..390000  18  52200 
390001..490000  21  73200 
490001..590000  24  97200 
590001..850000  28  170000 
850001..1000000  33  219500 
1000001..1200000  38  295500 
1200001..1500000  43  424500 
1500001..1700000  49  522500 
Υπερβάλλον   50   
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Σηµείωση: Ο φόρος κλίµακας (τρίτη στήλη) αντιστοιχεί στο µέγιστο ποσό φόρου που µπορεί να πληρώσει 
κανείς σε µια κατηγορία και χρησιµεύει για τον υπολογισµό της επόµενης κατηγορίας. Αν για παράδειγµα, 
έχει κανείς εισόδηµα 600000 δρχ. τότε θα πληρώσει φόρο 97200 για τις πρώτες 590000 του εισοδήµατός του 
(ποσό που το παίρνουµε έτοιµο από τη στήλη Φόρος Κλίµακας) και (600000 - 590000) x 28% = 2800, άρα 
συνολικά 97200 + 2800 = 100000 δρχ. 
• Ένα παράδειγµα εµφάνισης των αποτελεσµάτων, που προκύπτει για εισόδηµα 600000δρχ., έχει την 
παρακάτω µορφή: 
600000 
97200 
2800 
100000 

 
3. Το τρίγωνο του Ρascal περιέχει τους συντελεστές του αναπτύγµατος του διωνύµου του Νεύτωνα (x+a)n. Να 

γραφεί πρόγραµµα που θα εµφανίζει τους συντελεστές του αναπτύγµατος (x+a)n όπου n γνωστό. Θεωρείστε 
ότι η µέγιστη τιµή που µπορεί να πάρει το n είναι το 11. 
• Τα αποτελέσµατα θα εµφανίζονται σε δεξιά στοίχιση της µορφής: 

 n:2, συντελεστής:5  
Ένα παράδειγµα εµφάνισης για n=4 έχει την παρακάτω µορφή: 

 
 0   1 
 1   1   1 
 2   1   2   1 
 3   1   3   3   1 
 4   1   4   6   4   1 

 
4. Μια εταιρεία εµπορεύεται 5 προϊόντα αξίας 25000, 15000, 32000, 21000 και 9200 δρχ. αντίστοιχα.  Η 

πώληση των παραπάνω προϊόντων γίνεται µέσω 4 πωλητών.  Ο παρακάτω πίνακας δίνει τις πωλήσεις που 
έγιναν µέσα σε µια βδοµάδα: 

 
 

Α/Α Πωλητή 
Προϊόν 
1 

Προϊόν 
2 

Προϊόν 
3 

Προϊόν 
4 

Προϊόν 
5 

1 10 4 5 6 7 
2 7 0 12 1 3 
3 4 9 5 0 8 
4 3 2 1 5 6 

 
 
Αν ο πίνακας πωλήσεων είναι δοσµένος και σταθερός, να γραφεί πρόγραµµα που θα υπολογίζει: 
• το συνολικό ποσό είσπραξης (longint) για κάθε πωλητή. Η εµφάνιση των ποσών για όλους τους πωλητές 
θα γίνει στην ίδια γραµµή µε ένα κενό χαρακτήρα µεταξύ κάθε ποσού. 

• τη συνολική προµήθεια (longint)  για κάθε πωλητή, αν ο κάθε πωλητής έχει προµήθεια 10% επί των 
εισπράξεων του από πωλήσεις. Η εµφάνιση των προµηθειών για όλους τους πωλητές θα γίνει στην ίδια 
γραµµή µε ένα κενό χαρακτήρα µεταξύ κάθε ποσού.  

• τις ποσότητες (longint) που πουλήθηκαν από κάθε προϊόν. Η εµφάνιση των ποσοτήτων για όλα τα 
προϊόντα θα γίνει στην ίδια γραµµή µε ένα κενό χαρακτήρα µεταξύ κάθε ποσού. 

 
5. Να γραφεί πρόγραµµα εκτύπωσης ηµερολογίου αν δίνονται το έτος και ποια ηµέρα της εβδοµάδας 

αντιστοιχεί στην πρώτη ηµέρα του έτους. Το ηµερολόγιο θα εµφανίζεται ανά µήνα σε κάθε σελίδα οθόνης. 
Για το λόγο αυτό να γίνει εµφάνιση του µηνύµατος �PRESS ENTER TO CONTINUE..� έτσι ώστε να 
µπορεί ο χρήστης να αλλάζει σελίδα.  

 
6.  Να κατασκευάσετε ένα πρόγραµµα το οποίο θα διαβάζει τις διαστάσεις Μ και Ν ενός διδιάστατου πίνακα 
ΜxN και στη συνέχεια θα διαβάζει Μ*Ν το πλήθος αριθµούς και θα τους τοποθετεί κατά γραµµή στον 
πίνακα αυτό. Στη συνέχεια θα υπολογίζει και θα εµφανίζει τα αθροίσµατα των στοιχείων κάθε γραµµής και 
στήλης καθώς και των δύο διαγωνίων.  
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• Η έξοδος θα έχει την παρακάτω µορφή: 
άθροισµα 1ης γραµµής_άθροισµα 2ης γραµµής_......_άθροισµα Μης γραµµής  
άθροισµα 1ης στήλης_άθροισµα 2ης στήλης_......_άθροισµα Νης στήλης 
άθροισµα κυρίας διαγωνίου_άθροισµα δευτερεύουσας διαγωνίου 
Τα αθροίσµατα κάθε γραµµής έχουν ένα κενό χαρακτήρα µεταξύ τους. 
 

7. Μία µέθοδος για την κατασκευή ενός µαγικού τετραγώνου διαστάσεων 4x4 για 2 δοσµένους ακέραιους 
αριθµούς Α και Β περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 

  
Α Α + 14 Β Α + 3 
Β - 2 Α + 5 Α + 6 Α + 8 
Α + 7 Β - 4 Α + 10 Α + 4 
Α + 12 Α + 2 Α + 1 Β + 2 

           
Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο θα διαβάζει τις τιµές των µεταβλητών Α (longint) και Β (longint) και στη 
συνέχεια θα υπολογίζει και θα εµφανίζει το αντίστοιχο µαγικό τετράγωνο και θα επαληθεύει ότι είναι µαγικό. 
Σηµείωση: Ένας πίνακας αποτελεί µαγικό τετράγωνο όταν τα αθροίσµατα των στοιχείων των στηλών, των 
γραµµών της πρωτεύουσας και της δευτερεύουσας διαγωνίου είναι ίσα µεταξύ τους.  
• Τα αποτελέσµατα που θα εµφανίζονται είναι: 
Τα στοιχεία του µαγικού τετραγώνου κατά γραµµές µε ένα κενό χαρακτήρα ανά στήλη. 
Το µήνυµα �MAGIC� ή �NOT MAGIC� ανάλογα µε το αν ο πίνακας είναι µαγικός ή όχι. 

 
8.  Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να διαβάζει τις διαστάσεις m1, n1 και m2, n2 των δύο διδιάστατων πινάκων 
Α και Β και τα στοιχεία τους (longint). Στη συνέχεια να υπολογίζει και να εµφανίζει το άθροισµα, τη 
διαφορά και το γινόµενό τους. Να γίνεται έλεγχος αν οι αντίστοιχες πράξεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν 
(αν δηλαδή ταιριάζουν οι διαστάσεις των πινάκων). Σε περίπτωση που δεν ταιριάζουν οι διαστάσεις να 
εµφανίζεται το µήνυµα �ERROR� και τα σύµβολα �+ -� ή �*�, ανάλογα µε το ποια πράξη δεν µπορεί να 
εκτελεστεί.  
• Το πρόγραµµα θα εµφανίζει τους πίνακες µε τα αποτελέσµατα των παραπάνω διαδοχικών πράξεων. Τα 
στοιχεία των πινάκων µε τα αποτελέσµατα θα εµφανίζονται κατά γραµµές µε ένα κενό χαρακτήρα µεταξύ 
των στοιχείων κάθε στήλης.  

 
9.  Να γίνουν 2 ξεχωριστά προγράµµατα τα οποία θα διαβάζουν 2 αριθµούς Μ και Ν και καθένα από τα οποία 
θα επιτελεί τις παρακάτω λειτουργίες: 
a) Θα διαβάζει τα στοιχεία ενός διδιάστατου πίνακα Α (longint), µε διαστάσεις ΜxΝ και θα τα µεταφέρει 
γραµµή προς γραµµή σε ένα µονοδιάστατο πίνακα Β µε Μ*Ν στοιχεία. Στη συνέχεια θα εµφανίζει τα 
στοιχεία του πίνακα Β σε µια γραµµή µε ένα κενό χαρακτήρα µεταξύ τους. 

b) Θα διαβάζει τα στοιχεία ενός µονοδιάστατου πίνακα Β (longint) και θα τα µεταφέρει στο διδιάστατο 
πίνακα Α κατά γραµµές. Στη συνέχεια θα εµφανίζει τον πίνακα Α κατά γραµµές µε ένα κενό χαρακτήρα 
µεταξύ των στοιχείων κάθε γραµµής 

 
10.  Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο θα διαβάζει τις διαστάσεις Μ και Ν ενός διδιάστατου πίνακα Α και στη 

συνέχεια θα διαβάζει τα στοιχεία του (longint). Το πρόγραµµα αυτό αφού σαρώσει τον πίνακα κατά 
γραµµές θα προσδιορίζει και θα εµφανίζει τον ελάχιστο όρο του πίνακα και τις θέσεις στις οποίες αυτός 
εµφανίζεται. 
• Τα αποτελέσµατα που θα εµφανίζονται θα έχουν την παρακάτω µορφή: 
ελάχιστος όρος 
γραµµή_στήλη (1η θέση όπου εµφανίζεται ο ελάχιστος όρος) 
γραµµή_στήλη (2η θέση όπου εµφανίζεται ο ελάχιστος όρος)  
κοκ. 

 
11. Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο θα διαβάζει τις διαστάσεις Μ και Ν και τα στοιχεία ενός διδιάστατου πίνακα 
Α (longint). Στη συνέχεια το πρόγραµµα να προσδιορίζει και να εµφανίζει τον ελάχιστο όρο κάθε γραµµής 
του πίνακα αυτού. 
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12. Μια ναυτιλιακή εταιρεία µεταφέρει οικιακές συσκευές τυποποιηµένου µεγέθους και χρησιµοποιεί ειδικά 
µεταφορικά κιβώτια (containers) τα οποία χωρούν 1, 5, 20 και 50 οικιακές συσκευές. Γράψτε ένα 
πρόγραµµα το οποίο θα διαβάζει τον αριθµό των οικιακών συσκευών (longint) που πρόκειται να 
µεταφερθούν και στη συνέχεια να υπολογίζει και να εµφανίζει τον απαιτούµενο αριθµό µεταφορικών 
κιβωτίων από κάθε µέγεθος (longint) έτσι ώστε η µεταφορά να πραγµατοποιηθεί µε τον πλέον οικονοµικό 
τρόπο (τον ελάχιστο δυνατό αριθµό µεταφορικών κιβωτίων χωρίς αχρησιµοποίητο χώρο).  
• Η εµφάνιση των αποτελεσµάτων θα έχει τη µορφή:  
πλήθος κιβωτίων χωρητικότητας 50 συσκευών 
πλήθος κιβωτίων χωρητικότητας 20 συσκευών 
πλήθος κιβωτίων χωρητικότητας 5 συσκευών 
πλήθος κιβωτίων χωρητικότητας 1 συσκευής 

 
13.  Η Ε.Μ.Υ. καταγράφει ανά 8 ώρες τις θερµοκρασίες 10 πόλεων της Ελλάδος (τα ονόµατα των πόλεων είναι 

κωδικοποιηµένα µε αριθµούς: 1=Θεσσαλονίκη, 2=Αθήνα κλπ). Να γραφεί πρόγραµµα που θα διαβάζει τις 
θερµοκρασίες (µεταβλητές τύπου Real) ενός εικοσιτετραώρου για κάθε πόλη (θερµοκρασία 1ου 8ώρου, 2ου 
8ώρου, 3ου 8ώρου για κάθε πόλη). Στη συνέχεια να υπολογίζει και να εµφανίζει τον εθνικό µέσο όρο 
θερµοκρασίας (µεταβλητή τύπου Real) και για κάθε πόλη τη µέση θερµοκρασία της και τη µέγιστη 
απόκλισή της από τον εθνικό µέσο όρο (µεταβλητές τύπου Real).  
• Τα αποτελέσµατα να εµφανίζονται µε την παρακάτω µορφή: 
εθνικός µέσος όρος θερµοκρασίας 
µέση θερµοκρασία 1ης πόλης_µέγιστη απόκλιση της 1ης πόλης από τον εθνικό µέσο όρο 
µέση θερµοκρασία 2ης πόλης_µέγιστη απόκλιση της 2ης πόλης από τον εθνικό µέσο όρο 
...................................... 
µέση θερµοκρασία 10ης πόλης_µέγιστη απόκλιση της 10ης πόλης από τον εθνικό µέσο όρο 

 
14.  Η βαθµολόγηση ενός διαγωνίσµατος γίνεται µε µια συγκεκριµένη µέθοδο. Καθένα από τα Ν θέµατα 

βαθµολογείται από 1-100. Στη συνέχεια ο µέσος βαθµός ανάγεται στην εικοσαβάθµια κλίµακα. Να 
κατασκευάσετε ένα πρόγραµµα το οποίο θα διαβάζει το πλήθος των µαθητών Μ, το πλήθος των θεµάτων 
Ν, τις βαθµολογίες (real) των Μ µαθητών για καθένα από τα Ν θέµατα. Στη συνέχεια θα υπολογίζει και θα 
εµφανίζει το µέσο όρο (real)και τον ανηγµένο βαθµό των βαθµολογιών τους (real), καθώς και το µέσο 
ανηγµένο βαθµό (real) καθενός.  
• Η εµφάνιση των αποτελεσµάτων για κάθε µαθητή ξεχωριστά να έχει την παρακάτω µορφή: 
βαθµός 1ου µαθήµατος_....._βαθµός Νου µαθήµατος_µέσος όρος (στην 100βάθµια κλίµακα) 
βαθµός 1ου µαθήµατος_....._βαθµός Νου µαθήµατος_µέσος όρος (στην 20βάθµια κλίµακα) 
Οι βαθµολογίες αποθηκεύονται σε µεταβλητές τύπου Real. 

 
15.  Να γίνει πρόγραµµα που θα διαβάζει 2 ακέραιους αριθµούς Μ, Ν και τα στοιχεία (longint) ενός πίνακα Α 

διαστάσεων ΜxΝ. Στη συνέχεια σε κάθε γραµµή του να προσδιοριστεί το µέγιστο στοιχείο κι όσα στοιχεία 
είναι αριστερά του µέγιστου να γίνουν ίσα µε αυτό (δηλαδή όσα είναι στην ίδια γραµµή µε αυτό, αλλά 
έχουν µικρότερο δείκτη στήλης να γίνουν ίσα µε το µέγιστο). Η διαδικασία αυτή να επαναληφθεί σε εκείνα 
τα στοιχεία που είναι δεξιά του (δηλαδή είναι στην ίδια γραµµή µε αυτό, αλλά έχουν µεγαλύτερο δείκτη 
στήλης), µέχρι να εξαντληθεί η γραµµή. Η διαδικασία να επαναληφθεί για όλες τις γραµµές και στο τέλος 
να εµφανιστούν τα στοιχεία του πίνακα κατά γραµµές µε ένα κενό χαρακτήρα ανά στοιχείο. 

 
16.   Να γραφεί πρόγραµµα που θα διαβάζει το πλήθος των στοιχείων Ν και τα στοιχεία (longint) ενός 

γραµµικού πίνακα. Στη συνέχεια να υπολογίζει και να εµφανίζει το µέγιστο στοιχείο του και τις θέσεις στις 
οποίες αυτό εµφανίζεται. Προσπαθήστε να λύσετε το πρόβληµα µε µία µόνο "σάρωση" του πίνακα. 

 
17.   Να γραφεί πρόγραµµα που θα διαβάζει το πλήθος των στοιχείων Μ και τα στοιχεία (integer) ενός 

µονοδιάστατου πίνακα και έναν ακέραιο αριθµό Κ. Στη συνέχεια θα µεταθέτει κυκλικά τα στοιχεία του 
πίνακα �προς τα δεξιά� κατά Κ θέσεις. Το πρόβληµα µπορεί να λυθεί µε δυο τρόπους, µε τη χρήση 
βοηθητικού πίνακα. Η εµφάνιση των στοιχείων του πίνακα που προκύπτει θα γίνει σε µια γραµµή µε ένα 
κενό χαρακτήρα µεταξύ κάθε στοιχείου. 
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18. Μία µέθοδος για την κατασκευή ενός µαγικού τετραγώνου ΝxΝ, όπου Ν περιττός συνίσταται από τα εξής 
βήµατα: 

1ο Βήµα: Σε έναν πίνακα ΝxΝ τοποθετούνται µε τη σειρά κατά γραµµή οι αριθµοί 1, 2, ..., Ν*Ν. 

2ο Βήµα: Τα στοιχεία της Ι σειράς µετατίθενται κυκλικώς "προς τα αριστερά" κατά Ι θέσεις για Ι= 1, 2, .., Ν. 

3ο Βήµα: Τα στοιχεία της J στήλης µετατίθενται κυκλικώς "προς τα πάνω" κατά  J θέσεις για J= 1, 2, .., Ν. 

4ο Βήµα: Τα στοιχεία όλων των γραµµών µετατίθενται κυκλικώς προς αριστερά κατά (Ν-1)/2 θέσεις. 
 
Να γίνει πρόγραµµα το οποίο θα διαβάζει το Ν και θα δηµιουργεί το µαγικό τετράγωνο µε τη µέθοδο που 
περιγράφεται παραπάνω. 
• Τα αποτελέσµατα θα εµφανίζονται µε την παρακάτω µορφή: 

�ERROR� αν το Ν δεν είναι περιττό, αλλιώς 
το µαγικό τετράγωνο ΝxΝ κατά γραµµές (τα στοιχεία κάθε γραµµής θα έχουν ένα κενό µεταξύ τους) 
�MAGIC� ή �NOT MAGIC� ανάλογα µε το αν ο πίνακας αποτελεί µαγικό τετράγωνο ή όχι (βλ. άσκηση 
7) 

 
19. Να γραφεί πρόγραµµα που θα διαβάζει 1 ακέραιο αριθµό Μ και τα στοιχεία (longint) ενός πίνακα Α 

διαστάσεων ΜxΜ. Στη συνέχεια θα προσδιορίζει και θα εµφανίζει τα αθροίσµατα των στοιχείων κάθε 
γραµµής και στήλης, των διαγώνιων στοιχείων της κυρίας και της δευτερευούσης διαγωνίου, και τέλος 
όλων των στοιχείων του πίνακα. 
• Τα αποτελέσµατα θα εµφανίζονται ως εξής: 
Τα αθροίσµατα των στοιχείων κάθε γραµµής, στήλης και των διαγωνίων σύµφωνα µε  τη 
γραµµογράφηση της άσκησης 6 
Το άθροισµα όλων των στοιχείων του πίνακα Α. 

 


