
1. Να γράψετε ένα πρόγραµµα το οποίο διαβάζει από το τερµατικό αριθµούς για έναν 
πίνακα ακεραίων 10 στοιχείων και εµφανίζει στην οθόνη τον πίνακα ανεστραµµένο. 
 
 
2. Να γράψετε ενα πρόγραµµα το οποίο καταχωρεί Ν στοιχεία σε έναν πίνακα 
ακεραίων Ο Ν διδεται από το πληκτρολόγιο. Οι ακέραιοι του πίνακα δηµιουργούνται 
τυχαία µε την χρήση της rand(). Μετά την καταχώρηση των ακεραίων στον πίνακα 
υπολογίσετε και εµφανίσετε τον µεγαλυτερο ακέραιο. 
 
 
3. Να γράψετε ενα πρόγραµµα το οποίο διαβάζει από το τερµατικό αριθµούς για έναν 
πίνακα ακεραίων δυο διαστάσεων 3x4 στοιχείων και εµφανίζει στην οθόνη το πλήθος 
των στοιχείων του πίνακα που είναι ζυγοί αριθµοί. 
 
 
4. Να γραψετε ενα προγραµµα το οποιο διαβαζει απο το πληκτρολογιο µε cin έναν 
ακέραιο αριθµό n που αντιπροσωπευει «έγκυρες» µεσηµεριανες θερµοκρασιες. Οι 
θερµοκρασίες δηµιουργούνται τυχαία και κυµαίνονται από  -60.0 έως +40.0 αλλά οι 
εγκυρες θερµοκρασίες κυµαίνονται από -20.0 έως +30.0. Οι έγκυρες θερµοκρασίες  
καταχωρούνται σε έναν πίνακα πραγµατικών αριθµών.  
Να εµφανισθουν στην οθονη µε cout 

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

 
 
5. Να γράψετε µια συνάρτηση η οποία εµφανίζει στην οθόνη 80 αστερακια * 

void emfa(void); // πρωτοτυπο 
 
// κληση 
emfa();  
   
 
6. Να γράψετε µια συνάρτηση η οποία εµφανίζει στην οθόνη n αστερακια * 

void emfa(int n); // πρωτοτυπο 
 
// κληση 
emfa(20);  
emfa(7);  
 
   



7. Να γράψετε µια συνάρτηση η οποία υπολογίζει και επιστρέφει την τιµή της (άµεσα 
ή εµµέσως) µαθηµατικής παράστασης x3+5x2+8.1x+9.6 για οποιοδήποτε ακέραιο 
x. ( σε δυο παραλλαγές) 

float fmath(int x); // πρωτοτυπο, αµµεση επιστροφή 
 
// κληση 
float g; 
g = fmath(4); 
 
 
8. Να γράψετε µια int συνάρτηση η οποία ελέγχει έναν χαρακτήρα ch 
(βαθµολογία)  επιστρέφει την βαθµολογία ως ακεραιο αριθµό σύµφωνα µε τις 
παρακάτω αντιστοιχίες.  Να χρησιµοποιήσετε την switch. 
Χαρ.   Αριθµός 
Α 4 
Β 4 
C 2 
D 1 
E         1 
F 1 
άλλως  -1 
 int chk(char ch); // πρωτοτυπο 
 
 
9. Να γράψετε µια float συνάρτηση η οποια υπολογίζει και επιστρέφει το κόστος 
τηλεφώνου (µονάδες  x * κοστος_ανα_µοναδα k)  To x το k περνούν ως παραµετροι 
στην συναρτηση. 
 float ypol(int x, float k); // πρωτοτυπο, υπογραφή 
 
// κληση συναρτησης 
float f = ypol(66,0.15); //  
 
// κληση συναρτησης 
int x=67; g=0.11; 
float f = ypol(x,g); // x=67 , k=0.11 
 
 
Παραλλαγή 1 
Το κόστος µονάδας είναι 0.095 λεπτά εκτός και εάν είναι διαφορετικό στην κλήση 
της συνάρτησης.  (Θεωρία: Αρχικές τιµές σε παραµέτρους συνάρτησης) 
 float ypol(int x, float k = 0.095); //  
 
// κληση συναρτησης 
f = ypol(30,0.33); // x=30 , k=0.33 
y = ypol(30);      // x=30 , k=0.095 
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