
1. Να γραψετε ενα προγραµµα το οποιο διαβαζει απο το πληκτρολογιο µε cin 
ακεραιους αριθµους που αντιπροσωπευουν µεσηµεριανες θερµοκρασιες.  Το 
διαβασµα των αριθµων τελειωνει µε τον αριθµο -999.  Επιτρεποµενες θερµοκρασιες  
-50 εως 60.  Να εµφανισθουν στην οθονη µε cout 

α. Το πληθος των θερµοκρασιων (αριθµων) που δωθηκαν 
β. Η µεση θερµοκρασια. 
γ. Το πληθος των ζεστων ηµερων (θερµοκρασιες µεγαλυτερες απο17 εως και  
28) και η µεση θερµοκρασια τους. 
δ. Το πληθος των κρυων ηµερων (θερµοκρασιες απο 1 εως και 17) και η µεση  
θερµοκρασια τους. 
ε. Το πληθος των ιδανικων ηµερων µε θερµοκρασια 22. 
στ. Η θερµοκρασία της πιο ζεστής ηµερας. 
ζ. Η θερµοκρασία της πιο κρύας ηµερας. 

Οι µεσες θερµοκρασιες στο β, γ, και δ να εµφανισθουν ως πραγµατικου αριθµοι. 
Οι τιµες που ειναι εκτος οριων καθως και το -999 δεν λαµβανονται υπ’ οψιν στους 
υπολογισµους. 
 
 

2. Να γραψετε ενα προγραµµα το οποιο διαβαζει χαρακτηρες απο το πληκτρολογιο µε 
cin (εναν χαρακτηρα την φορα).  Καθε χαρακτηρας ελεγχεται και εµφανιζεται ενα 
απο τα µηνυµατα: 

α) Ο χαρακτηρας ειναι αλφαβητικος,  
β) Ο χαρακτηρας ειναι αριθµητικος,  
γ) Ο χαρακτηρας ειναι “ειδικος” δηλ. δεν είναι ουτε αλφαβητικός ουτε  
αριθµητικός. 
δ)  Ο χαρακτηρας ειναι χαρακτηρας ελεγχου εάν είναι µικτροτερος του ' '      
(κενό διαστηµα – space). To κενό διαστηµα στον πίνακα των ASCII εχει 
δεκαδική τιµή 32) 

Επισης κάθε χαρακτηρας ελεγχεται 
-Εαν ο χαρακτηρας ειναι αριθµητικος τοτε µετατρεπεται στον αντιστοίχο αριθµο (πχ. 
ο αριθµητικος χαρακτηρας 6 µετατρεπεται σε ακεραιο 6) και προστηθεται σε εναν 
αθροιστη. 
-Εαν ο χαρακτηρας ειναι ο χαρακτηρας R τοτε αγνοείται (δεν ελεγχεται). 
-Εαν ο χαρακτηρας ειναι ο χαρακτηρας F ή P ή A µετατρεπεται σε πεζο χαρακτηρα (f 
ή p ή a) και µετα ελεγχεται. 
-Εαν ο χαρακτηρας ειναι ο χαρακτηρας X ή x  τοτε τελειωνει το διαβασµα των 
χαρακτηρων (διακοπη θηλειας) και εµφανιζονται στην οθονη τα εξης: 

α) Το πληθος των πεζων χαρακτηρων που διαβαστηκαν (a εως z) 
β) Το πληθος και το αθροισµα των αριθµητικων χαρακτηρων. 

Χρησιµοποιησετε θηλεια  while (1) { .. }   
 
Παραλλαγή(ές) 

α. Χρησιµοποιησετε θηλεια: 
  while (συνθηκη_διακοπης_θηλειας) { .. } 
β. Χρησιµοποιησετε θηλεια: 
  do { .. } while (συνθηκη_διακοπης_θηλειας);  

 

3. Να εµφανισετε τις ακολουθες σειρες. Χρησιµοποιησετε θηλεια for για το α,β,γ. 
α) 1  2  3  4  … 19  20 
β) 1 -2  3 -4  5 … 19  -20 



γ) 1 -1  2 -2  3 -3 … 20 -20 
δ) 1  1  2  3  5  8  13  21  34  55 (Ο εποµενος αριθµος  
προκυπτει απο το αθροισµα των δυο προηγουµενων αριθµων) 

 

 
4. Να γραψετε ενα προγραµµα το οποιο εµφανιζει στην οθονη τα εξης:  
α)    *         β) *****        γ)    * 
     **             ****             *** 
    ***              ***            ***** 
   ****               **           ******* 
  *****                *          ********* 
Χρησιµοποιησετε θηλειες for.           01_10-11X 


