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343 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό : 2ο Εργαστήριο 

Ζήτημα 1ο  

Γράψτε ζνα πρόγραμμα που να υπολογίηει το ποςό μιασ κατάκεςθσ 500€ μετά από n χρόνια 

και ετιςιο επιτόκιο 2%. Το πλικοσ n κα το διαβάηετε από τον χριςτθ και κα πρζπει 5 ≤ n ≤ 

15. Επίςθσ κα πρζπει να τυπϊνεται το ποςό τθσ κατάκεςθσ κάκε χρονιάσ. Το ποςό τθσ 

κατάκεςθσ δίνεται από τον τφπο p (1 + r )n όπου p είναι το αρχικό κεφάλαιο, r είναι το 

επιτόκιο και n είναι το πλικοσ των χρόνων.  

Θα πρζπει να ελζγξετε για ςωςτά δεδομζνα κατά τθν είςοδο: δθλαδι αν 5 ≤ n ≤ 15. Σε 

αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να ηθτάτε επαναλθπτικά από τον χριςτθ τθν ςωςτι τιμι.  

Ζήτημα 2ο  

Μία τάξθ 6 μακθτϊν ζγραψε διαγϊνιςμα. Οι βακμοί (ακζραιοι από 0 ζωσ 100) του 

διαγωνίςματοσ δίνονται από τον χριςτθ. Βρείτε τον μζςο όρο τθσ βακμολογίασ. Προςζξτε 

τθν ςωςτι εκτφπωςθ του μζςου όρου! Θα πρζπει να ελζγξετε για ςωςτά δεδομζνα κατά 

τθν είςοδο: δθλαδι αν 0 ≤ βακμόσ ≤ 100. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να ηθτάτε 

επαναλθπτικά από τον χριςτθ τθν ςωςτι τιμι.  

Ζήτημα 3ο
 

Γράψτε ζνα πρόγραμμα που εκτυπϊνει ζνα δζντρο από * («αςτεράκια») με φψοσ a. Τθν 

ποςότθτα a τθ δίνει ο χριςτθσ.  Παράδειγμα: Για a = 5, τότε εκτυπϊνουμε: 

***** 
****** 
******* 
******** 
********* 

Ζήτημα 4ο
 

Σε ζναν αυτόματο πωλθτι μπορείτε να αγοράςετε ςοκολάτεσ προσ 1€ τθν κάκε μια. Κάκε 

ςοκολάτα περιζχει ζνα κουπόνι και μπορείτε να εξαργυρϊςετε 7 κουπόνια για μια 

ςοκολάτα. Γράψτε ζνα πρόγραμμα που δζχεται ζναν ακζραιο n που αντιπροςωπεφει τα 

ευρϊ, και εκτυπϊνει πόςεσ ςοκολάτεσ μπορείτε να αποκτιςετε μαηί με αυτζσ που κα 

εξαργυρϊςετε και πόςα κουπόνια περιςςεφουν.  

Παράδειγμα: για n = 20€ μποροφμε να αγοράςουμε 20 ςοκολάτεσ. Από τα 20 κουπόνια 

μποροφμε να εξαργυρϊςουμε τα 14 για 2 (δθλ., 20/7) επιπλζον ςοκολάτεσ. Οι επιπλζον 2 

ςοκολάτεσ  μασ δίνουν 2 κουπόνια οπότε μαηί με τα 6 (=20-14) που περίςςεψαν ζχουμε 

ςυνολικά 8 κουπόνια. Άρα εξαργυρϊνουμε τα 7 και παίρνουμε άλλθ 1 ςοκολάτα (ςφνολο: 

20+2+1). Έτςι ςτο τζλοσ κα ζχουμε (και κζλουμε να εκτυπϊνουμε) 23 ςοκολάτεσ και 2 

κουπόνια. Χρθςιμοποιιςτε ζναν τουλάχιςτο βρόχο while().  


