
 
  

 

 

 

ΘΕΜΑ Α 
 

Α1. Να αναφέρετε ονομαστικά ποιες είναι οι τυπικές επεξεργασίες επί των πινάκων. 

Μονάδες 10 

Α2. Να αναφέρετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ δυαδικής και σειριακής αναζήτησης. 

Μονάδες 3 

Α3. Τι γνωρίζετε για τις στατικές δομές δεδομένων; 

 
Α4. Σε ποιες περιπτώσεις δικαιολογείται η χρήση της σειριακής αναζήτησης; 

 
Μονάδες 5 

 
Μονάδες 6 

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

1. Μπορούμε να κάνουμε πάντα ταξινόμηση σε μονοδιάστατο πίνακα. 

2. Μπορούμε να κάνουμε πάντα αναζήτηση σε μονοδιάστατο πίνακα. 

3. Ένας τετραγωνικός πίνακας μπορεί να έχει στοιχεία λογικού τύπου. 

4. Οι δυναμικές δομές δεδομένων αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης. 

5. Οι πίνακες χωρίζονται σε στατικούς και δυναμικούς. 

 
Α6. Δίνεται το παρακάτω ημιτελές τμήμα προγράμματος: ΓΙΑ i 

ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 

ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 

ΑΝ .................ΤΟΤΕ 

Α[i,j]     1 

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ................. ΤΟΤΕ 

Α[i,j]     2 

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ .................... ΤΟΤΕ 

Α[i,j]     3 

Μονάδες 10 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΛΛΙΩΣ  
Α[i,j] 0 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 
Να συμπληρωθεί κατάλληλα ώστε να δημιουργείται ο πίνακας Α[5,5]: 



 
  

 

 

 
 

1 2 0 0 0 

3 1 2 0 0 

0 3 1 2 0 

0 0 3 1 2 

0 0 0 3 1 

 
ΘΕΜΑ B 

Μονάδες 6 

 
 

Β1. Ένας τρόπος ταξινόμησης μονοδιάστατου πίνακα, είναι η ταξινόμηση ευθείας εισαγωγής. Στο παρακάτω 

ημιτελές τμήμα αλγόριθμου εφαρμόζουμε τη συγκεκριμένη τεχνική προκειμένου να ταξινομηθεί ο πίνακας 

table[100], κατά αύξουσα σειρά. Η τεχνική είναι η εξής: συγκρίνουμε τον δεύτερο με τον πρώτο αριθμό και 

αν χρειαστεί τους αντιμεταθέτουμε ώστε ο πρώτος να είναι μικρότερος. Στη συνέχεια ελέγχουμε τον τρίτο 

και τον τοποθετούμε στην κατάλληλη θέση σε σχέση με τους 2 πρώτους (αν χρειαστεί μετακινούμε μια 

θέση τους αριθμούς που είναι μεγαλύτεροι ώστε να τοποθετηθεί). Το ίδιο επαναλαμβάνουμε για όλους 

τους αριθμούς. 

Να συμπληρωθούν τα κενά ώστε να επιτελείται η παραπάνω λειτουργία. Για i από 

2 μέχρι ……….. 

temp ← table[i] j 

← ………. 

done ← ………… 

Όσο done =................... επανάλαβε 

Αν j = 0 τότε 

done ← αληθής 

Αλλιώς_Αν temp < table[j] τότε 

table[j + 1] ← table[j] j 

← j - 1 

Αλλιώς 

done ← αληθής 

Τέλος_Αν 

Τέλος_επανάληψης 

table[………] ← temp 

Τέλος_επανάληψης 

Μονάδες 10 



 
  

 

 

Β2. Δίνεται  πίνακας  Α[30],  που  περιέχει  θετικούς  ακέραιους  αριθμούς.  Να  συμπληρωθούν κατάλληλα   

τα   κενά   του   παρακάτω   τμήματος   προγράμματος   ώστε   να   δημιουργείται   ο πίνακας  Γ[30]  από  τα  

στοιχεία  του  πίνακα  Α[30],  έτσι  ώστε  στις  πρώτες  θέσεις  να  είναι  οι περιττοί αριθμοί και στις επόμενες 

οι άρτιοι. Στο τέλος να εμφανίζεται το πλήθος των άρτιων και το πλήθος των περιττών αριθμών. 

κ ………. 

j ………… 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 

ΑΝ Α[i]MOD2 < > 0 ΤΟΤΕ 

κ ……… 

Γ[κ] Α[i] ΑΛΛΙΩΣ 

j ……….. 

Γ[j] Α[i] ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

j    ………. 

ΓΡΑΨΕ κ, j 

 
 
 

ΘΕΜΑ Γ 

Μονάδες 10 

 
 

Στους τοπικούς αγώνες της Κάτω Πλατανιάς, στο άθλημα του άλματος εις μήκος παίρνουν μέρος 50 

αθλητές και έχουν δικαίωμα να κάνουν 6 προσπάθειες. Η τελική κατάταξη των αθλητών εξαρτάται από την 

καλύτερη προσπάθειά τους. 

Να δοθεί πρόγραμμα που: 

Γ1. Να έχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. 

Μονάδες 1 

Γ2. Να διαβάζει το όνομα και τις επιδόσεις κάθε αθλητή και να τα εκχωρεί σε πίνακες Ο[50] και  Ε[50,6] 

αντίστοιχα. Στην περίπτωση που κάποια προσπάθεια είναι  άκυρη, ο χρήστης  θα δίνει την τιμή -1. 

Μονάδες 2 

Γ3. Να εμφανίζει τα ονόματα των αθλητών που όλα τους τα άλματα ήταν έγκυρα. Αν δεν υπάρχουν 

τέτοιοι αθλητές να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. 

Μονάδες 4 

Γ4. Να εμφανίζει το ποσοστό των αθλητών που είχαν ολοένα καλύτερη επίδοση (δηλαδή κάθε επόμενη 

προσπάθειά τους ήταν καλύτερη από την προηγούμενη). 

 
Μονάδες 4 



 
  

 

 

Γ5. Να βρίσκει και να εμφανίζει την καλύτερη προσπάθεια κάθε αθλητή. 
 
 

Μονάδες 4 

Γ6. Να εμφανίζει τους τρεις καλύτερους αθλητές. Αν κάποιοι ισοβαθμούν στην τρίτη θέση, να τους 

εμφανίζει αλφαβητικά. Θεωρείστε ότι μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου, καθώς και μεταξύ του 

δεύτερου και του τρίτου δεν υπάρχει ισοβαθμία. 

 
 

 
ΘΕΜΑ Δ 

Μονάδες 5 

 
 

Σε μία σχολική εκδρομή παίρνουν μέρος 84 μαθητές, 45 αγόρια και 39 κορίτσια. Θα φιλοξενηθούν σε 28 

τρίκλινα δωμάτια, τα οποία έχουν νούμερο από το 201 έως και το 228. Προφανώς τα αγόρια θα πρέπει να 

μοιραστούν τα 15 δωμάτια και τα κορίτσια τα υπόλοιπα. 

Να δοθεί πρόγραμμα που: 

Δ1. Να έχει τμήμα δηλώσεων μεταβλητών. 

Μονάδες 1 

Δ2. Να διαβάζει τα όνομα και το φύλο (‘A’ για αγόρι και ‘Κ’ για κορίτσι) κάθε μαθητή και να τα 

αποθηκεύει   σε πίνακα ΟΦ[84,2].   Επίσης να εκχωρεί στη πρώτη 

στήλη του πίνακα Δ[28,2], τα νούμερα των δωματίων που θα φιλοξενηθούν 

οι μαθητές (με αύξουσα σειρά) και στη δεύτερη στήλη τον αριθμό 0, που 

εκφράζει το πλήθος των μαθητών που μένουν στο συγκεκριμένο δωμάτιο. 

Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας για το φύλο. 

Μονάδες 3 

Δ3. Να δημιουργεί τον πίνακα ΚΡ[28,4] που στην πρώτη στήλη περιέχει το φύλο και στις υπόλοιπες τα 

ονόματα των μαθητών κάθε δωματίου. Στην αρχή να εκχωρεί σε κάθε στοιχείο του πίνακα ΚΡ[28,4] το 

σύμβολο ‘-‘. 

Μονάδες 2 

Δ4. Για κάθε μαθητή, να ζητάει το νούμερο του δωματίου που θέλει να μείνει και στην περίπτωση που 

χωράει στο δωμάτιο αυτό και είναι του ίδιου φύλου με τους υπόλοιπους μαθητές του δωματίου, να 

εκχωρείται το όνομά του στην αντίστοιχη θέση του πίνακα ΚΡ[28,4] και να ενημερώνεται κατάλληλα ο 

πίνακας Δ[28,2]. Σε κάθε άλλη περίπτωση να διαβάζει νέο νούμερό δωματίου και να εμφανίζει το λόγο 

που δεν έγινε δεκτός ο μαθητής στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Στην περίπτωση που είναι ο πρώτος που 

μπαίνει στο δωμάτιο, να ελέγχει αν μπορεί να μείνει σ’ αυτό λόγω του περιορισμού που έχουν στο πλήθος 

των δωματίων και αν μπορεί, να εκχωρείται και το φύλο του στην αντίστοιχη θέση του πίνακα. 

Μονάδες 8 



 
  

 

 

Δ5. Να διαβάζει το όνομα κάποιου μαθητή και στην περίπτωση που βρεθεί να σταματάει η διαδικασία 

και να εμφανίζει το δωμάτιό του καθώς και τα ονόματα των μαθητών που μένουν στο ίδιο δωμάτιο. Αν 

δεν υπάρχει το όνομα μεταξύ των μαθητών της εκδρομής, να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. 

Μονάδες 6 
 
 


	ΘΕΜΑ Α
	Μονάδες 10
	Μονάδες 3
	Μονάδες 5
	Μονάδες 10 (1)

	ΘΕΜΑ B
	Μονάδες 6
	Μονάδες 10

	ΘΕΜΑ Γ
	Μονάδες 10
	Μονάδες 4
	Μονάδες 4 (1)

	ΘΕΜΑ Δ
	Μονάδες 5
	Μονάδες 8
	Μονάδες 6


