
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Μονοδιάστατοι Πίνακες 

Επιμέλεια: Τζιλιβάκης Αντώνης 

Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………………………………………………………………….……. 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. 

1. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής ενός αλγορίθμου ταξινόμησης; 

 

2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα δηλώσεων ενός προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ : 

                 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: όνομα, φύλο, πόλη 

                  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: δείκτης, i  

     ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: index, j 

                  ΛΟΓΙΚΕΣ: πίνακας, θέση 

Ποιες από τις παραπάνω μεταβλητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτης πίνακα; 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.  

Μονάδες 8 

Α2. Χαρακτηρίστε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 με τη λέξη Σωστό, αν είναι 

σωστή ή με τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη. 

1. Μπορούμε να διαβάσουμε τα στοιχεία ενός μονοδιάστατου πίνακα με τη δομή 

επανάληψης «Μέχρις_ότου».  

2. Η ταξινόμηση ευθείας ανταλλαγής στηρίζεται στην αντιμετάθεση των συμμετρικών 

στοιχείων ενός πίνακα. 

3. Μια τυπική επεξεργασία σε πίνακες είναι η λειτουργία της συγχώνευσης. 

4. Η ανίχνευση των λογικών λαθών ενός προγράμματος γίνεται από το μεταγλωττιστή. 

5. Ο πίνακας είναι μία δομή που μπορεί να περιέχει στοιχεία διαφορετικού τύπου. 

Μονάδες 10 
Α3. Οι πίνακες ακεραίων Α και Β είναι μονοδιάστατοι με πέντε και τρεις θέσεις αντιστοίχως. 

Το περιεχόμενό τους είναι:  

 

Να γράψετε στο τετράδιό σας το περιεχόμενο του πίνακα Α μετά την εκτέλεση των 
ακόλουθων εντολών.  

Α[Β[1]]  7  
Α[Β[2]]  2  
Α[Β[3]]  8  
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Α4. Δίνονται οι εξής πληροφορίες:  

1. Ο πίνακας Ζ περιέχει 15 ακέραιους αριθμούς 

2. Η μεταβλητή Χ είναι ακέραια 

3. Η μεταβλητή Ω είναι πραγματική 

Να μετατρέψετε τις ενέργειες που δίνονται παρακάτω σε εντολές της Γλώσσας:  

  α. Εκχώρησε την τιμή -3 στη μεταβλητή Χ.  

  β. Εμφάνισε τις τιμές των δύο πρώτων θέσεων του πίνακα Ζ. 

  γ. Εκχώρησε την τιμή της μεταβλητής Χ στις πρώτες πέντε θέσεις του πίνακα Ζ.  



  δ. Εκχώρησε στη μεταβλητή Ω τον μέσο όρο των τιμών των δύο τελευταίων  

       θέσεων του πίνακα Ζ.  

  ε. Αν 1 ≤ Χ ≤ 15 εμφάνισε την τιμή της θέσης Χ του πίνακα Ζ.  
Μονάδες 10 

 

A5. ∆ίνεται πίνακας ακεραίων αριθµών Α[50]. Να συµπληρωθούν τα κενά 1-8 στο 

παρακάτω τµήµα προγράµµατος ώστε στις πρώτες θέσεις του πίνακα Β[50] να 

τοποθετούνται οι άρτιοι αριθµοί του πίνακα Α και στις επόµενες οι περιττοί. 

κ (1) 

λ (2) 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ (3) 

ΑΝ (4)=(5) ΤΟΤΕ 

 κκ+1 

 Β[ (6) ] Α[i] 

ΑΛΛΙΩΣ 

 λ (7) 

 Β[ (8) ] Α[i] 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
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ΘΕΜΑ Β 

 
Μονάδες 12 

Β2. ∆όθηκε σε δύο μαθητές το ακόλουθο πρόβλημα. «Να γίνει πρόγραμμα το οποίο θα 

διαβάζει τους βαθμούς 30 μαθητών και θα εμφανίζει το μέσο όρο τους και τον μεγαλύτερο 

από αυτούς». Και οι δύο έδωσαν σωστές λύσεις. Ο ένας από αυτούς έδωσε την παρακάτω 

λύση, στην οποία χρησιμοποιείται πίνακας. Ο δεύτερος προτίμησε να δώσει μια λύση του 

συγκεκριμένου προβλήματος χωρίς χρήση πίνακα. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη λύση 

που μπορεί να έδωσε ο δεύτερος. 

 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 
 ΓΡΑΨΕ “Bαθμός μαθητή:” 
 ∆ΙΑΒΑΣΕ ΒΑΘ[i] 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
S <-- 0 
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 
 S <--  S + ΒΑΘ[i] 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΜΟ <--  S/30 
ΓΡΑΨΕ “Μέσος όρος τμήματος:”, ΜΟ 
max <-- ΒΑΘ[1] 
ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 30 
 ΑΝ ΒΑΘ[i] > max ΤΟΤΕ 
  max <-- ΒΑΘ[i] 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ max 
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ΘΕΜΑ Γ 

Σε ένα Γυμνάσιο φοιτούν 80 μαθητές. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο: 

α) να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων, 

Μονάδες 2 

β) να διαβάζει για κάθε μαθητή το ονοματεπώνυμό του, την τάξη του και τον τελικό βαθμό 

του και να τα καταχωρεί σε μονοδιάστατους πίνακες, ελέγχοντας την ορθότητα εισαγωγής 

των δεδομένων σύμφωνα με τα παρακάτω: 

- Οι τάξεις να είναι Α ή Β ή Γ. 

- Ο τελικός βαθμός να είναι από 1 μέχρι και 20.  

Μονάδες 3 

γ) να εμφανίζει τα ονοματεπώνυμα των μαθητών της Β τάξης που έχουν τελικό βαθμό 

τουλάχιστον 18.5, 

Μονάδες 2 

δ) να υπολογίζει και να εμφανίζει ποια είναι η τάξη με τους περισσότερους μαθητές. 

Θεωρήστε ότι οι τάξεις έχουν διαφορετικό αριθμό μαθητών, 

Μονάδες 4 

ε) να υπολογίζει και να εμφανίζει το μέσο όρο των τελικών βαθμών των μαθητών της Γ 

τάξης, 

Μονάδες 3 

στ) να διαβάζει το ονοματεπώνυμο ενός μαθητή και αν αυτός είναι μαθητής του σχολείου, 

να εμφανίζει την τάξη του και τον τελικό βαθμό του. Αν ο τελικός βαθμός είναι τουλάχιστον 

9,5 να εμφανίζει το μήνυμα «ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ», διαφορετικά να εμφανίζει το μήνυμα  

«ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ». Θεωρήστε ότι δεν υπάρχουν μαθητές με το ίδιο ονοματεπώνυμο. 
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Θέμα Δ 

Στην Παλαιόχωρα Χανίων υπάρχουν δύο καταστήματα ενοικίασης ταινιών. Το πρώτο 

κατάστημα έχει προς διάθεση 850 ταινίες ενώ το δεύτερο 400 ταινίες. Το κάθε κατάστημα 

έχει τη δική του τιμολογιακή πολιτική. 

Να αναπτύξετε πρόγραμμα που: 

Δ1. Θα διαβάζει, ξεχωριστά για κάθε κατάστημα, σε μονοδιάστατους πίνακες, τους τίτλους 

των ταινιών που διαθέτει και τις τιμές που τις κοστολογεί. Οι τιμές των ταινιών να 

ελέγχονται ώστε κάθε τιμή που θα εισαχθεί να είναι θετικός αριθμός. 
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Δ2. Να δημιουργεί 2 καινούριους πίνακες ΟΝ_ΑΚΡΙΒΕΣ, ΤΙΜ_ΑΚΡΙΒΕΣ που να περιέχουν 

τους τίτλους και τις τιμές αντίστοιχα, των ταινιών και από τα δύο καταστήματα, που η τιμή 

ενοικίασης είναι μεγαλύτερη των 2€.  

 

Μονάδες 5 

Δ3. Να εμφανίζει τους τίτλους των 3 ακριβότερων ταινιών.  
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Δ4. Να διαβαζει το όνομα μιας ταινίας και να αναζητά αν υπάρχει στον πίνακα με τις 

ακριβές ταινίες. Να εμφανίζει την τιμή της ή ‘Δε βρέθηκε’ σε περίπτωση που δεν υπάρχει. 

Σε περίπτωση που υπάρχει να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα σχετικά με το αν βρίσκεται στο 

10% των πιο ακριβών ταινιών.  
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Καλή επιτυχία! 


