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Φύλλο Εργασίας 1 

Ενότητα: Πίνακες 

1. Να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα που να διαβάζει μέχρι 20 τυχαίους αριθμούς και στη συνέχεια να 

μετακινεί όλους τους αρνητικούς στο τέλος του πίνακα χωρίς να αλλάζει η σειρά εμφάνισης των 

αρνητικών και θετικών αριθμών.  

save_as:  1_move_nums.cpp 

 

Παράδειγμα εισόδου:    
7 

0 9 -7 2 -12 11 -20 

 

Παράδειγμα Εξόδου 
0 9 2 11 -7 -12 -20 

 

2. Να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα που να διαβάζει 9 τυχαίους αριθμούς και στη συνέχεια να 

ενημερώνει κάθε αριθμό με το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού του προηγούμενου με τον 

επόμενο αριθμό . 

save_as:  2_multi_nums.cpp 

Παράδειγμα εισόδου:    

 9 

0 1 3 4 5 6 7 8 10  

Παράδειγμα Εξόδου 

0 0 4 15 24 35 48 70 80 

 

3. Να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα που να διαβάζει μέχρι 10 αριθμούς N   (0<=N<=100) και να 

βρίσκει τα ζεύγη αριθμών που το άθροισμα τους είναι ίσο με τον αριθμό  S  (0<=S<=10000)  

save_as:  3_pair_nums.cpp 

Παράδειγμα εισόδου:    
8    12 

1 5 7 5 8 9 11 12 

Παράδειγμα Εξόδου 

Array pairs whose sum equal to 12:  

1,11 

5,7 

7,5 

Number of pairs whose sum equal to 12: 3 
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4. Να  δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα το οποίο θα δέχεται ως είσοδο ακεραίους θετικούς αριθμούς, 
στο  διάστημα [ 0 – 499 ] σε ένα μονοδιάστατο πίνακα  A[]  με μέγεθος Ν  . Στη συνέχεια να βρίσκει 
και να τοποθετεί σε ένα  νέο πίνακα Primes[] τους αριθμούς που είναι πρώτοι αριθμοί* (prime 
numbers) .Κάθε στοιχείο θα πρέπει να εμφανίζεται μόνον μία φορά στον πίνακα. 
Στο τέλος να τυπώνεται το σύνολο των πρώτων αριθμών και  ο πίνακας Primes[] . 

     

   save_as:  4_prime_nums.cpp 

 
*Πρώτοι αριθμοί:  οι φυσικοί αριθμοί μεγαλύτεροι της μονάδας που οι μόνοι φυσικοί διαιρέτες του 
να είναι η μονάδα και ο εαυτός του (π.χ 2,3,5,7) 

 

Παράδειγμα εισόδου:    
10 

0 3 10 5 317 43 12 8 317 1 

 

Παράδειγμα Εξόδου 

Total Prime Nums: 4 

List of Prime Nums 

3  5  317 43 

 

 


