
Ασκήσεις Αλγορίθμων σε ψευδογλώσσα
Άσκηση1
Γράψτε αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα που να υπολογίζει την τελική τιμή ενός οικοπέδου 
χm2 αν το κάθε τετραγωνικό μέτρο πωλείται ψ€.

Σχεδίαση της λύσης του προβλήματος:

Το οικόπεδο έχει εμβαδό χm2, το 1m2 πωλείται ψ€ άρα η τελική τιμή του οικοπέδου είναι 
χ.ψ€

Περιγραφή αλγορίθμου:

Αλγόριθμος άσκησης_1
αρχή
  διάβασε χ, ψ
  τιμήχ*ψ
   εμφάνισε ″Η τελική τιμή του οικοπέδου εμβαδού ″,χ, ″ m2 ″, ″είναι ″,τιμή
τέλος

Άσκηση2
Γράψτε αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα που να υπολογίζει το ποσό που θα πληρώσει ένας 
πελάτης ενός βιβλιοπωλείου που θα αγοράσει 5 μολύβια και 3 τετράδια, αν είναι γνωστό 
ότι το κάθε μολύβι κοστίζει χ € και το κάθε τετράδιο κοστίζει ψ €. Σε αυτές τις τιμές 
γίνεται στο ταμείο η χρέωση του ΦΠΑ 19%. Να υπολογίσετε το συνολικό ποσό που θα 
πληρώσει.

Σχεδίαση της λύσης του προβλήματος:
Η συνολική αξία των προϊόντων θα είναι α=5.χ+3.ψ. Έχουμε όμως  19% ΦΠΑ επομένως 
φ=α.19/100. Άρα το τελικό ποσό που θα πληρώσει θα είναι: π=α+φ

Περιγραφή αλγορίθμου:

Αλγόριθμος Άσκηση_2
αρχή
   διάβασε χ, ψ
   α5*χ+3*ψ
   φα*(19/100)
   πα+φ
   εμφάνισε ″Το τελικό ποσό που θα πληρώσει ο πελάτης είναι ″,π,″€″
τέλος

Άσκηση3
Γράψτε αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα που να διαβάζει την πλευρά ενός τετραγώνου. Αν η 
πλευρά είναι μεγαλύτερη από 0 να υπολογίζει και να εμφανίζει την περίμετρο και το 
εμβαδόν του τετραγώνου διαφορετικά (αλλιώς) να εμφανίζει το μήνυμα «λάθος 
αριθμός».
 
Αλγόριθμος Άσκηση_3
αρχή 
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   διάβασε α
   αν α > 0 τότε
        Π4 * α
        Εα^2
        εμφάνισε  ″Η περίμετρος και το εμβαδόν του τετραγώνου είναι αντίστοιχα″, Π, Ε 
   αλλιώς
      εμφάνισε ″Λάθος Αριθμός″
   τέλος_αν
τέλος

Άσκηση4
Γράψτε αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα που θα διαβάζει έναν αριθμό και θα εμφανίζει αν 
είναι άρτιος.

Σχεδίαση της λύσης του προβλήματος:

Για να είναι ένας αριθμός άρτιος θα πρέπει το υπόλοιπο της διαίρεσης του με το 2 να 
είναι 0.

Περιγραφή αλγορίθμου:

Αλγόριθμος Άσκηση_4
αρχή
  διάβασε χ
   αν χ mod 2 = 0 τότε 
       εμφάνισε ″Ο αριθμός ″,χ, ″ είναι άρτιος″
    τέλος_αν
τέλος 

Άσκηση5
Γράψτε αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα που θα διαβάζει έναν αριθμό και θα εμφανίζει αν 
είναι πολλαπλάσιο του 3.

Σχεδίαση της λύσης του προβλήματος:

Για να είναι ένας αριθμός πολλαπλάσιο του 3 θα πρέπει το υπόλοιπο της διαίρεσης του 
με το 3 να είναι 0.

Περιγραφή αλγορίθμου:

Αλγόριθμος Άσκηση_5
αρχή
  διάβασε χ
   αν χ mod 3 = 0 τότε 
       εμφάνισε ″Ο αριθμός ″,χ, ″ είναι πολλαπλάσιο του 3″
     τέλος_αν
τέλος 
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Άσκηση6
Γράψτε αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα που θα διαβάζει έναν αριθμό και θα εμφανίζει την 
τετραγωνική του ρίζα. 

Σχεδίαση της λύσης του προβλήματος:

Όταν αναφερόμαστε στη τετραγωνική ή δεύτερη ρίζα ενός αριθμού ο αριθμός είναι 
θετικός. Επίσης το √χ γράφεται σε ψευδογλώσσα χ^(1/2).

Περιγραφή αλγορίθμου:

Αλγόριθμος Άσκηση_6
αρχή 
  διάβασε χ
   αν χ > 0 τότε
      ψχ^(1/2)
      εμφάνισε ″Η τετραγωνική ρίζα του αριθμού ″,χ,″ είναι ″,ψ
    τέλος_αν
τέλος

Άσκηση7
Γράψτε αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα που να υπολογίζει και να εμφανίζει τον μέσο όρο 
των μαθημάτων της Φυσικής, της Χημείας και της βιολογίας ενός μαθητή της Γ’ 
Γυμνασίου. Επιπλέον αν ο μέσος όρος είναι πάνω από 16 να εμφανίζει το μήνυμα: 
«καλός στις φυσικές επιστήμες».

Σχεδίαση της λύσης του προβλήματος:

Αν Χ, Υ, Ζ είναι οι βαθμοί στη Φυσική, Χημεία, Βιολογία αντίστοιχα του μαθητή. Ο 
μέσος υπολογίζεται από τον τύπο: (Χ+Υ+Ζ)/3

Περιγραφή αλγορίθμου:

Αλγόριθμος Άσκηση_7
αρχή
  διάβασε Χ,Υ,Ζ
  ΜΟ(Χ+Υ+Ζ)/3
  εμφάνισε ″Ο μέσος όρος του μαθητή στις φυσικές επιστήμες είναι ″,ΜΟ
  αν ΜΟ > 16 τότε
     εμφάνισε ″καλός στις φυσικές επιστήμες″
  τέλος_αν
τέλος

Άσκηση8
Γράψτε αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα που να υπολογίζει και να εμφανίζει τι θα πληρώσει 
ένας πελάτης βιβλιοπωλείου αν είναι γνωστό ότι αγόρασε μια ποσότητα τετραδίων, μια 
άλλη ποσότητα βιβλίων και μια τρίτη ποσότητα τσαντών με αντίστοιχες τιμές: 2€, 15€, 
18€. Επίσης αν το συνολικό ποσό ξεπεράσει τα 100€ θα του γίνει έκπτωση 10%.

Σχεδίαση της λύσης του προβλήματος:
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Έστω ότι ο πελάτης αγόρασε α ποσότητα τετραδίων με την τιμή του ενός να κοστίζει 2€, 
β ποσότητα βιβλίων με την τιμή του ενός να κοστίζει 15€ και γ ποσότητα τσαντών με την 
τιμή της μιας να κοστίζει 18€. Άρα η συνολική αξία των προϊόντων θα είναι σ=2α+15β
+18γ. Σε περίπτωση όμως, που η συνολική αξία των προϊόντων ξεπερνά τα 100€ θα του 
γίνει έκπτωση 10%. Επομένως ε=σ.10/100. Άρα το τελικό ποσό που θα πληρώσει  στη 
περίπτωση αυτή θα είναι σ=σ-ε.

Περιγραφή αλγορίθμου:

Αλγόριθμος Άσκηση_8
αρχή
  διάβασε α,β,γ
  σ2*α+15*β+18*γ
  αν σ > 100 τότε
     εσ*10/100  
     σσ-ε
   τέλος_αν
   εμφάνισε ″Το ποσό που θα πληρώσει είναι ″,σ,″ €″
τέλος

Άσκηση9
Γράψτε αλγόριθμος σε ψευδογλώσσα που να διαβάζει  δύο αριθμούς και στη συνέχεια θα 
βρίσκει και θα εμφανίζει το μεγαλύτερο από αυτούς.

Αλγόριθμος Άσκηση_9  
αρχή
  διάβασε Α, Β
  αν Α > Β τότε 
      ΜΑ
      αλλιώς ΜΒ
  τέλος_αν
  εμφάνισε ″Ο μεγαλύτερος είναι ″, Μ
τέλος

Άσκηση10

Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τον τελικό βαθμό ενός μαθητή στο μάθημα της 
Πληροφορικής. Αν ο βαθμός είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 10 να εμφανίζει το μήνυμα 
″προάγεται″ αλλιώς να εμφανίζει το μήνυμα ″απορρίπτεται″.

Αλγόριθμος Άσκηση_10
αρχή
   διάβασε Β
   αν Β > = 10 τότε
       εμφάνισε ″προάγεται″
       αλλιώς εμφάνισε ″απορρίπτεται″
   τέλος_αν
τέλος
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