
 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Α 
 

Α1. Να αναφέρετε ονομαστικά ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες επί των δομών δεδομένων. 
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Α2.  Να  αναφέρετε  δύο  λειτουργίες  επί  των  δομών  δεδομένων  που  δεν  εφαρμόζονται  σε πίνακες. Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 3 
 

Α3. Τι γνωρίζετε για τις δυναμικές δομές δεδομένων; 
 

Μονάδες 5 
 

Α4. Να αναφέρετε τα μειονεκτήματα από τη χρήση των πινάκων. 
 

Μονάδες 4 
 

Α5. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή (Σ) ή Λάθος (Λ). 

1. Ο πίνακας αποτελεί δυναμική δομή δεδομένων. 

2. Οι πίνακες πρέπει να έχουν στοιχεία του ίδιου τύπου. 

3. Η φυσαλίδα δεν είναι η μόνη μέθοδος ταξινόμησης ενός μονοδιάστατου πίνακα. 

4. Τα δεδομένα σε μία δομή δεδομένων αποθηκεύονται πάντα σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης. 

5. Η δυαδική αναζήτηση εφαρμόζεται μόνο σε ταξινομημένους πίνακες. 

             
 Μονάδες 10

 

Α6. Να συμπληρωθεί το παρακάτω τμήμα προγράμματος, ώστε να εμφανίζονται οι αριθμοί 

3, 7, 10, 13, 15, 19, 22 με τη σειρά που δίνονται. 

 
ΓΙΑ i ΑΠΟ ……… ΜΕΧΡΙ ………….. ΜΕ_ΒΗΜΑ ……. 

ΑΝ ..................... ΤΟΤΕ 

ΓΡΑΨΕ i 

ΑΛΛΙΩΣ 

α ………… 

ΓΡΑΨΕ α 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
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ΘΕΜΑ B 
 

Β1. Δίνεται ο παρακάτω ημιτελής πίνακας: 

 
1  9  

2 6 10 14 

3 7  15 

4 8 12  

Να συμπληρωθούν κατάλληλα τα κενά του παρακάτω τμήματος προγράμματος ώστε η τελική μορφή του 

πίνακα Α[4,4] να είναι: 

1 5 9 13 

2 6 10 14 

3 7 11 15 

4 8 12 16 

 

Α[Α[1,1], Α[2,1]] ……… 

Α[Α[1,1], Α[ ....... , 1]] 13 

Α[Α[….., 1], Α[3,… ]] 11 

Α[Α[2,2] - ……., Α[1,3]-……..] ……… 
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Β2. Να  συμπληρωθούν  κατάλληλα  τα  κενά του  παρακάτω  τμήματος  προγράμματος  ώστε να 

αντικατασταθούν οι περιττοί αριθμοί του πίνακα Α[4,4] με 0. 

ΓΙΑ i ΑΠΟ ……… ΜΕΧΡΙ ………….. ΜΕ_ΒΗΜΑ ……. 

ΓΙΑ j ΑΠΟ ……… ΜΕΧΡΙ ………….. 

Α[i, j] 0 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
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Β3. Να συμπληρωθούν κατάλληλα τα κενά του παρακάτω τμήματος προγράμματος ώστε ο πίνακας Α[4,4] 

του προηγούμενου ερωτήματος να γίνει: 

 

0 0 0 0 

16 12 8 4 

0 0 0 0 

14 10 6 2 

 
 
 
 
 



 

 
  

 

 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ ………….. 

ΓΙΑ j ΑΠΟ ……. ΜΕΧΡΙ ……. 

ΑΝ .................ΤΟΤΕ 

TEMP ………. 

……..   ………… 

………..    TEMP 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
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ΘΕΜΑ Γ 
 

Μία εταιρεία κατασκευής κινητών τηλεφώνων διαθέτει στην αγορά 25 μοντέλα της. Η εταιρεία θέλει να 

καταγράψει τις πωλήσεις των μοντέλων της. Τα 3 χειρότερα σε πωλήσεις μοντέλα θα αποσυρθούν από την 

αγορά και θα αντικατασταθούν από νέα. Να δοθεί πρόγραμμα που: 

Γ1. Να έχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. 

Μονάδες 1 

 
Γ2. Να διαβάζει το όνομα κάθε μοντέλου και τις πωλήσεις του και να τα εκχωρεί σε πίνακες Ο[25] και Ε[25] 

αντίστοιχα. 

Μονάδες 2 
 

Γ3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το μέσο όρο των πωλήσεων. 
 

Μονάδες 4 
 

Γ4. Να εμφανίζει τα τρία χειρότερα μοντέλα ως προς τις πωλήσεις. 
 

Μονάδες 5 



 
  

 

 

 
 
 
 

Γ5. Να διαβάζει ένα νέο μοντέλο προκειμένου να αντικαταστήσει κάποιο μοντέλο που θα αποσυρθεί ως 

εξής: 

Αν το όνομα που δοθεί είναι κάποιο από αυτά που υπάρχουν στον πίνακα και δεν είναι προς 

αντικατάσταση, να εμφανίζει μήνυμα «ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ». 

Αν είναι κάποιο από τα νέα μοντέλα (που έχει αντικαταστήσει κάποιο από αυτά που αποσύρονται), να 

εμφανίζει «ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ». 

Αν είναι κάποιο από τα μοντέλα που πρέπει να αντικατασταθούν να εμφανίζει «ΠΑΛΙΟ ΜΟΝΕΛΟ». 

Σε κάθε άλλη περίπτωση να εμφανίζει το μήνυμα «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» και να 

αντικαθίσταται το παλιό μοντέλο με το νέο, στον πίνακα Ο. 
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Γ6. Η παραπάνω διαδικασία να ολοκληρώνεται όταν αντικατασταθούν όλα τα μοντέλα που αποσύρονται. 

Μονάδες 2 
 
 

 

ΘΕΜΑ Δ 
Σε ένα σχολείο θέλουν να καταγράψουν τα ονόματα και τους βαθμούς των 200 μαθητών του Γυμνασίου, για 

στατιστικούς λόγους. Να δοθεί πρόγραμμα που: 

Δ1. Να έχει τμήμα δηλώσεων μεταβλητών. 

Μονάδες 1 

 
Δ2. Να διαβάζει τα ονόματα των μαθητών και να τα αποθηκεύει σε πίνακα Ο[200]. Επίσης να διαβάζει 

τους βαθμούς κάθε μαθητή και να τους αποθηκεύει σε πίνακα Β[200,10] ως εξής: Στις 4 πρώτες στήλες 

αποθηκεύονται οι βαθμοί των βασικών μαθημάτων και στις επόμενες στήλες οι βαθμοί των υπόλοιπων 

μαθημάτων. 

Μονάδες 2 

 
Δ3. Να δημιουργεί τον πίνακα ΜΟ[200,2] στην πρώτη στήλη του οποίου να αποθηκεύονται οι μέσοι όροι 

των βασικών μαθημάτων κάθε μαθητή και στη δεύτερη οι μέσοι όροι των υπόλοιπων μαθημάτων. 

Μονάδες 3 

 
Δ4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει πόσοι μαθητές είχαν μεγαλύτερο μέσο όρο στα βασικά μαθήματα απ’ 

ό,τι στο υπόλοιπα μαθήματα. 

Μονάδες 4 

 
Δ5. Να εμφανίζει τα ονόματα των μαθητών που είχαν σε όλα τα βασικά μαθήματα μεγαλύτερο βαθμό απ’ 

ό,τι στα υπόλοιπα. 

Μονάδες 5 

 



 

 
  

 

 

Δ6. Να εμφανίζει τα ονόματα των μαθητών, ταξινομημένα ως προς τους μέσους όρους των βασικών 

μαθημάτων κατά φθίνουσα σειρά. Στην περίπτωση που κάποιοι μαθητές έχουν τον ίδιο μέσο όρο, να τους 

εμφανίζει αλφαβητικά. 

Μονάδες 5 
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