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Καθηγήτρια Χριστιάνα Διονυσίου 

Φύλλο Εργασίας 2 

Ενότητα: Πίνακες 

1. Σε έναν διαγωνισμό Tetris συμμετέχουν 10 διαγωνιζόμενοι. Κάθε ένας από αυτούς δικαιούται 

να παίξει 2 φορές και κάθε φορά παίρνει βαθμολογία από το 1 μέχρι το 10, 

συμπεριλαμβανομένων. Η τελική βαθμολογία του είναι ο μέσος όρος (πραγματικός αριθμός) 

των δύο προσπαθειών του. Να δημιουργήσετε πρόγραμμα, το οποίο να: 

 

a) δέχεται τα ονόματα και τις βαθμολογίες και να τα καταχωρίζει στους πίνακες Names, B1 και Β2, 

αντίστοιχα. Να γίνεται έλεγχος αν δίνονται σωστά οι βαθμολογίες 

b) συμπληρώνει τον πίνακα Total με την τελική βαθμολογία κάθε διαγωνιζόμενου 

c) βρίσκει και να τυπώνει το όνομα του διαγωνιζόμενου με τη μέγιστη τελική βαθμολογία. Σε 

περίπτωση ισοβαθμίας, να τυπώνονται όλα τα ονόματα 

d) υπολογίζει και να τυπώνει το πλήθος των διαγωνιζομένων που πέτυχαν βαθμολογία μεγαλύτερη 

του μέσου όρου των τελικών βαθμολογιών. 

         save_as:  1_tetris.cpp 

 

 

2. Να δημιουργήσετε πρόγραμμα, το οποίο να: 

a) δέχεται τα ονόματα και το ύψος 100 ατόμων και να τα καταχωρίζει στους πίνακες names και 

height αντίστοιχα. Το ύψος είναι ένας δεκαδικός αριθμός μέσα στο διάστημα [1.40…2.30]. Σε 
περίπτωση που δοθεί λανθασμένο ύψος, να εμφανίζεται σχετικό μήνυμα σφάλματος και να ζητά 
από τον χρήστη να το ξαναδώσει 

b) τυπώνει το όνομα του ατόμου με το μεγαλύτερο ύψος. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα  
από ένα άτομα με μέγιστο ύψος, να τυπώνονται όλα. 

         save_as:  2_names_heights.cpp 

 

3. Να δημιουργήσετε πρόγραμμα, το οποίο να δέχεται στην πρώτη γραμμή έναν ακέραιο αριθμό Ν 

(0<Ν<=100) και στη δεύτερη γραμμή Ν ακέραιους αριθμούς. Το πρόγραμμα να τυπώνει όλες τις 

θέσεις του πίνακα, όπου εμφανίζεται το ελάχιστο στοιχείο του πίνακα και στην επόμενη γραμμή όλες 

τις θέσεις του πίνακα, όπου εμφανίζεται το μέγιστο στοιχείο του πίνακα. 

save_as:  3_m_element.cpp 
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