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343 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό :  

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ & ΘΕΜΑΣΑ ΚΑΣΑΝΟΗΗ  

1ο Εργαστήριο 

Χρήσιμο Τλικό:  

 Διαφάνειεσ 2θσ   εβδομάδασ    &   Ειςαγωγικά για το εργαςτιριο 

 Βοθκθτικό αρχείο:  readprintX.cpp  διάβαςμα ακεραίου και εκτφπωςη  

        του διπλάςιου ακεραίου  

Ζήτημα 1ο  

Δθμιουργιςτε ζνα πρόγραμμα που κα  διαβάηει ζναν ακζραιο x,  κα υπολογίηει το διπλάςιό 

του (2x), κα υπολογίηει τον αντίκετό του (-x), και κα εκτυπώνει τισ τιμζσ που υπολόγιςε. 

 

Ζήτημα 2ο  

Δθμιουργιςτε ζνα πρόγραμμα που  

 κα  διαβάηει 3 ακεραίουσ αρικμοφσ (x, y, z),  

 κα υπολογίηει το άκροιςμά τουσ (x+y+z), το γινόμενό τουσ (x * y * z),  

 κα εκτυπώνει τουσ αρικμοφσ x, y, z, το άκροιςμά τουσ και το γινόμενό τουσ. 

 

Ζήτημα 3ο  

Τι εκτυπώνουν τα ακόλουκα κομμάτια κώδικα;  

 

 

 

 

 

 

 

Σκεφτείτε πρώτα τθν απάντθςι ςασ και μετά επαλθκεφςτε δθμιουργώντασ τα αντίςτοιχα 

προγράμματα. Σε κάκε γραμμι του κώδικα ειςάγετε με ςχόλια τισ τιμζσ των αντίςτοιχων 

μεταβλθτών. 

int x=1; 

x++; 

++x; 

--x; 

x--; 

cout << x; 

int x=1, y; 

y = x++; 

y = ++x; 

y = --x; 

y = x--; 

y = y + x--; 

y = y + ++x; 

cout << y;  

int x=1, y=2, z=3, w=4, v=5; 

cout << 

10*y –  x + (2*z)/w – w/v*14/2; 
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Ζήτημα 4ο  

Δθμιουργιςτε ζνα πρόγραμμα που κα διαβάηει τα μικθ a, b, c των τριών πλευρών ενόσ 

τριγώνου και κα εκτυπώνει το εμβαδόν του τριγώνου με βάςθ τον τφπο: 

√  (   ) (   ) (   )  όπου   
     

 
 

Θα πρζπει να ελζγξετε για ςωςτά δεδομζνα κατά τθν είςοδο: δθλαδι αν θ τιμι μζςα ςτθ 

ρίηα είναι κετικόσ αρικμόσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ πρζπει να εκτυπώνει αντίςτοιχο μινυμα 

λάκουσ και να τερματίηει το πρόγραμμα. 

 

Ζήτημα 5ο  

Δθμιουργιςτε ζνα πρόγραμμα που κα διαβάηει ζναν βακμό *0...100+ (exam) από κάποιο 

μάκθμα και κα εκτυπώνει τον χαρακτθριςμό του βακμοφ:  Δθλαδι 

 αν 80  ≤ exam ≤100 τότε ο χαρακτθριςμόσ είναι άριςτα 

 αν 65  ≤ exam < 80 τότε ο χαρακτθριςμόσ είναι πολφ καλά 

 αν 50  ≤ exam < 65 τότε ο χαρακτθριςμόσ είναι καλά 

 αν exam < 50 τότε ο χαρακτθριςμόσ είναι αποτυχία 

Θα πρζπει να ελζγξετε για ςωςτά δεδομζνα κατά τθν είςοδο: δθλαδι αν ο βακμόσ (exam)  

ανικει ςτο διάςτθμα *0...100+. Σε αντίκετθ περίπτωςθ πρζπει να εκτυπώνει αντίςτοιχο 

μινυμα λάκουσ και να τερματίηει το πρόγραμμα. 

 


