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Ζήτημα 1ο
Δθμιουργιςτε μια ςυνάρτθςθ που δζχεται δφο ακζραιουσ αρικμοφσ α, β (όχι απαραίτθτα
α < β) και επιςτρζφει το εφροσ ακεραίων τιμϊν μεταξφ του α και β. Μζςα ςτθ ςυνάρτθςθ
κα πρζπει να χρθςιμοποιιςετε άλλεσ δφο ςυναρτιςεισ που κα φτιάξετε: max() και min()
που επιςτρζφουν το μζγιςτο και ελάχιςτο, αντίςτοιχα, ακζραιο από δυο αρικμοφσ.
main(): διαβάςτε δφο ακεραίουσ α, β και εκτυπϊςτε το αποτζλεςμα τθσ ςυνάρτθςθσ.

Ζήτημα 2ο
Ζνασ αρικμόσ λζγεται παλίνδρομοσ αν μπορεί να διαβαςτεί το ίδιο από τθν αρχι και το
τζλοσ του (π.χ. 2772, 4444, 9119). Δθμιουργιςτε μια ςυνάρτθςθ που δζχεται ζναν ακζραιο
τετραψιφιο αρικμό και επιςτρζφει true ι false ανάλογα αν ο αρικμόσ είναι παλίνδρομοσ ι
όχι. Επίςθσ δθμιουργιςτε μια άλλθ ςυνάρτθςθ που κα εκτυπϊνει τα ψθφία του αρικμοφ με
απόςταςθ 4 κενϊν το ζνα από το άλλο. Τθν δεφτερθ ςυνάρτθςθ κα τθν καλεί θ πρϊτθ.
main(): Καλζςτε από τθν main() τθν ςυνάρτθςθ που φτιάξατε αφοφ πρϊτα διαβάςετε τον
τετραψιφιο αρικμό (1000-9999). Θα πρζπει κατά τθν είςοδο να ελζγχετε επαναλθπτικά αν
ο αρικμόσ είναι τετραψιφιοσ.

Ζήτημα 3ο
Δθμιουργιςτε μια νζα ςυνάρτθςθ που δζχεται δφο ακζραιεσ τιμζσ x και n, και επιςτρζφει
τθν τιμι τθσ ακόλουκθσ ςυνάρτθςθσ
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main(): Καλζςτε από τθν main() τθν ςυνάρτθςθ που φτιάξατε αφοφ πρϊτα διαβάςετε τα x
και n και εκτυπϊςτε το ανάλογο αποτζλεςμα τθσ ςυνάρτθςθσ. Θα πρζπει κατά τθν είςοδο
να ελζγχετε επαναλθπτικά αν το n είναι περιττό.

Ζήτημα 4ο
Γράψτε μια ςυνάρτθςθ που υπολογίηει τθ μζςθ τυπικι απόκλιςθ τεςςάρων βακμολογιϊν.
Η τυπικι απόκλιςθ ορίηεται ωσ θ τετραγωνικι ρίηα του μζςου όρου των τεςςάρων τιμϊν
(si - a)2 , όπου α είναι ο μζςοσ όροσ των βακμολογιϊν s1, s2, s3, s4. Η ςυνάρτθςθ κα ζχει 5
παραμζτρουσ και κα καλεί δυο άλλεσ ςυναρτιςεισ.
main(): Ενςωματϊςτε τθ ςυν/ςθ ςτθ main() που κα ςασ επιτρζπει να δοκιμάηετε τθ
ςυνάρτθςθ ξανά και ξανά μζχρι να πείτε ςτο πρόγραμμα ότι ζχετε τελειϊςει.
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Ζήτημα 5ο
Στο παιχνίδι με δφο ηάρια θ πρϊτθ ηαριά κερδίηει αν φζρει άκροιςμα 7 ι 11 και χάνει όταν
το άκροιςμα είναι 2, 3 ι 12. Αν το άκροιςμα είναι 4,5,6,8,9,10 τότε αυτόσ ο αρικμόσ λζγεται
‘point’ και ο παίκτθσ ςυνεχίηει να ρίχνει τα ηάρια μζχρισ ότου ζρκει το ςφνολο 7 ι ο αρικμόσ
point. Αν ζρκει πρϊτα το point ο παίκτθσ κερδίηει ενϊ αν ζρκει πρϊτα το 7 ο παίκτθσ χάνει.
Γράψτε ζνα πρόγραμμα που να προςομοιϊνει το ρίξιμο ηαριϊν μζςα ςε αυτό το παιχνίδι.
Προςκζςτε ζνα βρόχο ϊςτε το πρόγραμμα να παίηει 10000 γφρουσ. Προςκζςτε μετρθτζσ
που κα μετράνε πόςεσ φορζσ ο παίκτθσ κζρδιςε και πόςεσ ζχαςε. Μετά το τζλοσ των 10000
γφρων υπολογίςτε τθν πικανότθτα νίκθσ με τον λόγο ΝΙΚΕΣ/(ΝΙΚΕΣ+ΗΤΤΕΣ).

Ζήτημα 6ο
Γράψτε ζνα πρόγραμμα που να μετατρζπει τθν μορφι τθσ ϊρασ από 24ϊρθ ςε 12ϊρθ. Π.χ.,
κα μετατρζπει το 14:25 ςε 2:25 μμ. Η είςοδοσ δίνεται ωσ δφο ακζραιοι. Θα πρζπει να
υπάρχουν τουλάχιςτον 3 ςυν/ςεισ: μια για τθν είςοδο, μια για τον υπολογιςμό, μια για τθν
ζξοδο. Θεωροφμε τθν πλθροφορία πμ/μμ ωσ ζνα χαρακτιρα που ζχει τιμι ‘Π’ ι ‘Μ’
αντίςτοιχα. Άρα θ ςυν/ςθ που κάνει τισ μετατροπζσ κα ζχει και μια παράμετρο αναφοράς
τφπου char για να καταγράφει τθν πλθροφορία πμ/μμ (προφανϊσ θ ςυνάρτθςθ κα ζχει και
άλλεσ παραμζτρουσ). Να ςυμπεριλάβετε ζνα βρόχο ο οποίοσ κα επιτρζπει ςτο χριςτθ να
επαναλαμβάνει τον υπολογιςμό για νζεσ τιμζσ ειςόδου μζχρι ο χριςτθσ να δθλϊςει ότι δεν
κζλει να ςυνεχίςει.

Ζήτημα 7ο
Γράψτε ζνα πρόγραμμα το οποίο κα δζχεται ωσ είςοδο το μικοσ ςε πόδια και ίντςεσ και κα
δίνει ςτθν ζξοδο το μικοσ ςε μζτρα και εκατοςτά. Χρθςιμοποιείςτε τουλάχιςτον 3 ςυν/ςεισ:
μια για είςοδο, μια ι περιςςότερεσ για επεξεργαςία, μια για ζξοδο. Να ςυμπεριλάβετε ζνα
βρόχο ο οποίοσ κα επιτρζπει ςτο χριςτθ να επαναλαμβάνει τον υπολογιςμό για νζεσ τιμζσ
ειςόδου μζχρι ο χριςτθσ να δθλϊςει ότι κζλει να τερματίςει το πρόγραμμα.
1 πόδι = 0.3048 μζτρα,
100 εκατοςτά = 1 μζτρο,
12 ίντςεσ = 1πόδι

Ζήτημα 8ο
Ζςτω μια διάταξθ με κορίνεσ του μπόουλινγκ, όπου κάκε αςτερίςκοσ * αναπαριςτά μια
κορίνα:
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * * **
* * * * * * ** *
Υπάρχουν 5 γραμμζσ και ςυνολικά 15 κορίνεσ. Αν είχαμε μόνο τισ πρϊτεσ 4 γραμμζσ κα
είχαμε 10 ςυνολικά κορίνεσ. Αν είχαμε μόνο τισ πρϊτεσ 3 γραμμζσ κα είχαμε 6 ςυνολικά
κορίνεσ. Αν είχαμε μόνο τισ πρϊτεσ 2 γραμμζσ κα είχαμε 3 ςυνολικά κορίνεσ και τζλοσ αν
είχαμε μόνο τθν πρϊτθ γραμμι κα είχαμε 1 ςυνολικά κορίνα. Να γράψετε μια αναδρομικι
ςυνάρτθςθ που κα δζχεται ωσ είςοδο τον αρικμό των γραμμϊν n και κα εμφανίηει ςτθν
ζξοδο το ςυνολικό αρικμό κορίνων που κα υπιρχαν ςε μια πυραμίδα n γραμμϊν.

