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1. Να γραφεί πρόγραμμα που δέχεται σε πίνακα τα ονόματα 25 μαθητών, τα ταξινομεί με αλφαβητική 
σειρά (από το Α προς το Ω) και τα εμφανίζει. Ακολούθως δημιουργεί ένα νέο πίνακα με τα ονόματα 
των μαθητών κατά αντίθετη φορά (από το Ω προς το Α). 

2. Να γραφεί πρόγραμμα που δέχεται τα ονόματα και τους βαθμούς στο μάθημα της Ανάπτυξης 
Εφαρμογών μιας τάξης 30 μαθητών. Στην συνέχεια να εμφανίζει τα ονόματα των μαθητών 
ταξινομημένα ως προς τους βαθμούς τους κατά αύξουσα σειρά. 

3. Να γραφεί πρόγραμμα που να δέχεται τα ονόματα και τους βαθμούς 20 μαθητών στα μαθήματα της 
Ανάπτυξης Εφαρμογών και των Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης. Στην συνέχεια Α) Να εμφανίζει τους 
μαθητές ξεκινώντας από τον καλύτερο σύμφωνα με τις επιδόσεις τους στο 1ο μάθημα και Β) να κάνει 
το ίδιο για τους μαθητές σύμφωνα με τις επιδόσεις τους στο 2ο μάθημα. 

4. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει σε κατάλληλους πίνακες τα ονόματα και τους μέσους όρους 50 
μαθητών και τα εμφανίζει με αλφαβητική σειρά στην οθόνη. Το πρόγραμμα κάνει χρήση του 
αλγορίθμου έξυπνης ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής αποφεύγοντας έτσι τις περιττές επαναλήψεις, 
σε περίπτωση που οι πίνακες έχουν ταξινομηθεί.  

5. Να κατασκευάσετε πρόγραμμα το οποίο να δέχεται τα ονόματα 10 πελατών μιας εταιρίας και έναν 
ακέραιο αριθμό για τον καθένα που δείχνει πόσες φορές έχει αγοράσει ο συγκεκριμένος πελάτης από 
την εταιρία. Το πρόγραμμα να εμφανίζει τους 5 καλύτερους πελάτες (δηλαδή αυτούς που έχουν 
αγοράσει τις περισσότερες φορές από την εταιρία). 

6. Να γραφεί πρόγραμμα που για 30 μαθητές διαβάζει τα ονόματά τους, τους βαθμούς απολυτηρίου 
τους και τις απουσίες τους. Ακολούθως, εμφανίζει τα ονόματα των μαθητών με σειρά από τον 
καλύτερο προς τον χειρότερο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο μαθητής με τις λιγότερες 
απουσίες. Αν έχουν και ίδιες απουσίες τότε κριτήριο θα είναι η αλφαβητική σειρά των ονομάτων 
τους. 

7. Να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο θα καταγράφει σε έναν μονοδιάστατο πίνακα ΟΝΟΜΑΤΑ τα 
ονόματα 20 αθλητών που συμμετέχουν στον τελικό της σφαιροβολίας και σε έναν δισδιάστατο πίνακα 
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ τις επιδόσεις κάθε αθλητή στις 5 προσπάθειες που δικαιούται (διασφάλιση ότι είναι 0 ή 
θετικές). Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα εμφανίζει Α) τα ονόματα των αθλητών που πήραν μετάλλιο 
(θεωρούμε ότι μόνο 3 δικαιούνται το μετάλλιο) βάσει της καλύτερής τους προσπάθειας Β) πόσοι και 
ποιοι αθλητές βρίσκονται στην τελευταία θέση της κατάταξης. 

8. Ενόψει των γιορτών μια εταιρεία αποφάσισε να στείλει ευχητήριες κάρτες στους πελάτες της. Η 
εταιρία διατηρεί ένα δισδιάστατο πίνακα ΠΕΛ[1000, 3] που περιέχει τα ονοματεπώνυμα των 1000 
πελατών της (στήλη 1), τα πατρώνυμα (στήλη 2)  και τις διευθύνσεις των πελατών (στήλη 3). Να 
γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει τα στοιχεία των πελατών στον πίνακα της εταιρίας και θα 
εμφανίζει μια λίστα με τα ονόματα και τις διευθύνσεις για τις ευχητήριες κάρτες ταξινομημένα σε 
αλφαβητική σειρά ονομάτων (σε περίπτωση συνωνυμίας ακολουθείται αλφαβητική σειρά 
πατρωνύμων). 
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9. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει ένα πίνακα ακεραίων 4*5 και ταξινομεί την κάθε γραμμή  του 

κατά αύξουσα σειρά περιεχομένου. 

 
 
 
 
 
 

10. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει ένα πίνακα ακεραίων 4*5 και ταξινομεί το πίνακα στο σύνολό 

του κατά αύξουσα σειρά περιεχομένου. 

 
 
   
 
 
 
11. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει τα ονόματα 20 ιστότοπων (websites) καθώς και το πλήθος των 

επισκέψεων που δέχτηκαν κατά τη διάρκεια μιας ημέρας. Κατόπιν υπολογίζει και εμφανίζει τα 

ονόματα των 5 ιστότοπων με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Για την ταξινόμηση των πινάκων να 

χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος ταξινόμησης με επιλογή. 

12. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει τα ονόματα 15 αεροπορικών εταιριών καθώς και το πλήθος των 

εισιτηρίων που έκοψαν κατά τη διάρκεια ενός έτους. Κατόπιν υπολογίζει και εμφανίζει τα ονόματα 

των 5 δημοφιλέστερων εταιριών (περισσότερα εισιτήρια). Για την ταξινόμηση των πινάκων να 

χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος ταξινόμησης με παρεμβολή (εισαγωγή). 

 

 

 
 
 
 
 
 


