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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ - Αθήνα  16  Μαίου 1998 
 
ΘΕΜΑ 1ον      ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ      
 

’Εστω ένα ανώτερο όριο Κ τον αριθµό γραµµατοσήµων που µπορούν 
να επικολληθούν σ’ ένα φάκελο γράµµατος και ένα σύνολο γραµµατοσήµων  
µε Ν διαφορετικές τιµές  (π.χ. της 1 δρχ. και των 3 δρχ., δηλ. Ν=2). Μας 
ενδιαφέρει να γνωρίζουµε τη µεγαλύτερη  διαδοχική σειρά µε αξίες 
γραµµατοσήµων από 1 δρχ. (εφ’ όσον έχουµε γραµµατόσηµο 1 δρχ. ) έως Μ 
δρχ., που µπορούν να δηµιουργηθούν χρησιµοποιώντας τα γραµµατόσηµα 
που διαθέτουµε. 
  Για παράδειγµα, ας υποθέσουµε ότι έχουµε γραµµατόσηµα των 
οποίων η τιµή είναι 1 δρχ. και 3 δρχ. ’Εστω ότι µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε το πολύ 5 γραµµατόσηµα για ένα φάκελο. Τότε η 
µεγαλύτερη διαδοχική σειρά αξίας γραµµατοσήµων που µπορούµε να 
δηµιουργήσουµε χρησιµοποιώντας το πολύ 5 γραµµατόσηµα, ξεκινώντας από 
αξία 1 δρχ. (αφού διαθέτουµε αυτής της τιµής γραµµατόσηµο) έως και αξία Μ 
είναι: 
Αξία 1 δρχ. = 1 γραµµατ. * 1 δρχ., 2 =2 * 1, 3=3*1, 4=4*1, 5= 5*1,6=2*3, 
Αξία 7 δρχ. =  2 γραµµατ. *3 δρχ. + 1γραµµατ. * 1δρχ. ,8=2*3+2*1,9=2*3+3*1, 
10=3*3+1*1, 11=3*3+2*2, 12=4*3, 13=4*3+1*1 
∆εν υπάρχει κανένας τρόπος για να φτιάξετε σειρά γραµµατοσήµων µε αξία 
14 δρχ. και µε το πολύ 5 γραµµατόσηµα της 1 δρχ. και των 3 δρχ.. ’Ετσι γι’ 
αυτό το  σύνολο των γραµµατοσήµων αυτής της αξίας και για ένα όριο Κ=5, η 
απάντηση είναι Μ=13. 
 
 Να γράψετε πρόγραµµα µε το οποίο να δίνονται από το πληκτρολόγιο 
τα εξής: 
 
Α. ο αριθµός Κ, 1<=Κ<=500, που είναι ο συνολικός αριθµός των 

γραµµατοσήµων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για επικόλληση σ’ 
ένα φάκελο.  

Β. ο αριθµός Ν, 1<=Ν<=500, που είναι το πλήθος των διαφορετικών τιµών  
γραµµατοσήµων που διαθέτουµε. 

Γ. οι τιµές  των διαφορετικών  γραµµατοσήµων που διαθέτουµε. ∆εν 
υπάρχουν τιµές  γραµµατοσήµων  µεγαλύτερες από 10000 δρχ. 

 
 Ζητείται να υπολογίζεται και να εµφανίζεται στην οθόνη τον αριθµό Μ, 
που είναι ο αριθµός της µεγαλύτερης διαδοχικής σειράς αξίας 
γραµµατοσήµων που µπορούµε να δηµιουργήσουµε ξεκινώντας µε 
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γραµµατόσηµο της µικρότερης αξίας που µπορεί να χρησιµοποιηθεί, όχι όµως 
χρησιµοποιώντας περισσότερα από Κ γραµµατόσηµα. 
 
 Η λύση στον υπολογιστή δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 λεπτά. 
 
Παράδειγµα  1ον: 
 
∆ίνονται:     Αποτέλεσµα: 
Κ=5        Μ=13 
Ν=2 
1 3 
 
Παράδειγµα  2ον: 
∆ίνονται:     Αποτέλεσµα: 
Κ=6       Μ=; 
Ν=3 
2  4  7 
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