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ΘΕΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α' ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ 

 
 Δίνεται ένας θετικός ακέραιος διψήφιος αριθμός ΑΒ με δύο ψηφία Α 
και Β. Αντιστρέψτε τα ψηφία και δημιουργήστε τον αριθμό ΒΑ. Στη συνέχεια 
βρείτε τη θετική διαφορά μεταξύ ΑΒ και ΒΑ. Επαναλάβατε τη διαδικασία με 
το θετικό διψήφιο αριθμό που προέκυψε σα διαφορά και μέχρις ότου σαν νέα 
διαφορά προκύψει μονοψήφιος αριθμός. 
 
Για παράδειγμα : 
1ος κύκλος: ΑΒ = 19, ΒΑ = 91, ΒΑ - ΑΒ = 72 
2ος κύκλος: ΑΒ = 72, ΒΑ = 27, ΑΒ - ΒΑ = 45 
3ος κύκλος: ΑΒ = 45, ΒΑ = 54, ΒΑ - ΑΒ = 9 
 
 Η λίστα των αριθμών που δημιουργούνται καλείται "λίστα προς το 9" 
γιατί καταλήγει πάντα στον αριθμό 9. 
 
Γράψτε πρόγραμμα που 
α) να ζητά διψήφιο θετικό ακέραιο αριθμό και να δημιουργεί τη λίστα του προς 
το 9. Σε περίπτωση που ο αριθμός έχει τα δύο ψηφία όμοια (Α=Β) να ζητά νέο 
αριθμό. 
β) να εμφανίζει τους αριθμούς της λίστας καθώς και το μήκος της όπως στο 
παράδειγμα. 
 
Παράδειγμα : Λίστα του αριθμού 19 προς το 9 :  19, 72, 45, 9 
  Μήκος λίστας :    4 
γ) Να επαναλαμβάνει τα βήματα α και β μέχρι να δοθεί ο αριθμός 99. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΘΕΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ Α' ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ 
 
 Δίνεται ένας ακέραιος τυχαίος αριθμός. Βρείτε το άθροισμα των παρα-
γοντικών που προκύπτουν από καθένα από τα ψηφία του. Επαναλάβατε τη 
διαδικασία με τα ψηφία του αριθμού που προέκυψε σαν άθροισμα. Η επανα-
ληπτική διαδικασία ολοκληρώνεται όταν ένας από τους αριθμούς που προκύ-
πτουν από αυτή τη διαδικασία σαν άθροισμα έχει ήδη παραχθεί σε προηγούμε-
νο βήμα.. 
 
Για παράδειγμα : 
 
Δίνεται ο αριθμός : 25  2! + 5! = 2 + 120 = 122 
   122  1! + 2! + 2! = 5 
   5  5!=120 
   120  1!+ 2! +0! = 4           (0! = 1) 
   4  4! = 24 
   24  2! + 4! = 26 
   26  2! + 6! = 722 
   722  7! + 2!+ 2! = 5044 
   5044  5!+ 0! + 4!+4! = 169 
   169  1!+6! + 9! = 363601 
   363601 3!+6! + 3! + 6!+Ο! + 1!= 1454 
   1454   1!+4! + 5! + 4!= 169 
 
 Εδώ σταματάει η επαναληπτική διαδικασία γιατί ο αριθμός 169 έχει πα-
ραχθεί ξανά στο 10ο βήμα. 
 Γράψτε πρόγραμμα που να δέχεται έναν ακέραιο θετικό αριθμό μεταξύ 
Ο και 9999999, και να υπολογίζει τη λίστα των παραγοντικών έως ότου παρα-
χθεί εκ νέου ένας αριθμός που να υπάρχει ήδη στη λίστα. Η είσοδος και η έξο-
δος του προγράμματος πρέπει να είναι ως ακολούθως : 
 

ΕΙΣΟΔΟΣ 
Δώστε έναν αριθμό μεταξύ Ο και 999999999 : 25 
 

ΕΞΟΔΟΣ 
25, 122, 5, 120, 4, 26, 722, 5044, 169, 3663601, 1454, 169 
Μήκος λίστας παραγοντικών : 13 
Η λίστα παρουσίασε τον ίδιο αριθμό στη θέση : 10 
 
 


