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Μάθηµα: Αρχές Προγραµµατισµού Υπολογιστών 
Κεφάλαιο 5: Δοµές Δεδοµένων 
 

Φύλλο εργασίας λίστες 
Λέξεις-κλειδιά: 
Δοµή δεδοµένων, λίστα, συνάρτηση len(), υπαρξιακός τελεστής in, τελεστής not 
in, τελεστής : (φέτας, τεµαχισµού), τιµή None, εντολή dir(), εντολή help(), 
µέθοδοι, append(), insert(), extend(), pop(), remove(), sort(), reverse(), εντολή del, 
συνάρτηση max(), min(), sum(), αντίγραφο λίστας, κενή λίστα, συνάρτηση list(). 

1. Ανοίξτε το Python IDLE. 
2. Στο shell  πληκτρολογήστε µε τη σειρά τις ακόλουθες εντολές και στην αντίστοιχη 

στήλη συµπληρώστε τα αποτελέσµατα που βλέπετε στην οθόνη σας. 

Εντολή Οθόνη Επεξήγηση 
>>>L1=[20,30,40,50,60] 

>>print L1 

>> print len(L1) 

 Εµφάνιση λίστας 

 
 
Μέγεθος(µήκος) λίστας 

>>for item in L1: 

           print item 

 Εµφάνιση στοιχείων 
λίστας 

>>for i in range(len(L1)): 

           print L1[i] 

 

 

 

Εµφάνιση στοιχείων 
λίστας 

>>>30 in L1 

>>>35 not in  L1 

 

 

 

Τελεστής in (ανήκει) 

Τελεστής not in (δεν 
ανήκει) 

>>>print L1[1:3] 

>>>print L1[2:] 

>>>print L1[:2] 

>>>print L1[:] 

>>>print L1[::2] 

 Φέτα(τµήµα) λίστας 

>>>L1[0]=10 

>>>print L1 

 Μεταβαλλόµενη 
(mutable) δοµή 
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>>>L1[1]=None 

>>>print L1 

>>>L1[1]=20 

>>>print L1 

 None=Απουσία τιµής 

>>>L2=[] 

>>>print L2 

>>>L2[0]=5 

>>>print L2 

>>>L2=list() 

>>>print L2 

>>>L2[0]=5 

>>> L2=L2+[90,70,80] 

>>>print L2 

 

 

Κενή λίστα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνένωση λιστών 

>>>L3=3*L2 

>>>print L3 

 

 

Επανάληψη λίστας 

>>>L4=10*[None] 

>>>print L4 

>>>L4[0]=3 

>>>print L4 

 

 

Επανάληψη λίστας µε 
None 

>>>dir(list)  Εµφάνιση όλων των 
διαθέσιµων µεθόδων 
µιας λίστας 

>>>help(list)  Συνοπτική περιγραφή 
της λειτουργίας µιας 
µεθόδου λίστας 

>>>L3.append(100) 

>>>print L3 

 Προσθήκη στοιχείου 
στο τέλος 

>>>L3.insert(5,1) 

>>>print L3 

 Προσθήκη στοιχείου σε 
συγκεκριµένη θέση 
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>>>L3.extend([110,120]) 

>>>print L3 

 Εισαγωγή όλων των 
στοιχείων µιας λίστας 
στο τέλος µιας άλλης 

>>>L3.pop() 

>>>print L3 

>>>L3.pop(2) 

>>>print L3 

 Διαγραφή στοιχείου 
από το τέλος 

 
Διαγραφή στοιχείου 
από συγκεκριµένη 
θέση 

>>>del L3[3] 

 

 Διαγραφή 
συγκεκριµένου 
στοιχείου 

>>>print L3   
>>>L3.remove(110) 

>>>print L3 

>>>L3.remove(90) 

>>>print L3 

>>>L3.remove(6) 

>>>print L3 

 Διαγραφή 1ης 
εµφάνισης στοιχείου 

Μήνυµα λάθους αν το 
στοιχείο δεν 
υπάρχει(ValueError) 

>>>L3.reverse() 

>>>print L3 

>>>L3.sort() 

>>>print L3 

>>>L3.sort(reverse=True) 

>>>print L3 

 Αντιστροφή λίστας 

 
 
Ταξινόµηση λίστας σε 
αύξουσα σειρά 
 
 
Ταξινόµηση λίστας σε 
φθίνουσα σειρά 

>>>max(L3) 

>>>min(L3) 

>>>sum(L3) 

 Μέγιστο στοιχείο 
λίστας 

Ελάχιστο στοιχείο 
λίστας 

Άθροισµα όλων των 
στοιχείων λίστας 
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>>>L2=L3 

>>>print L2,L3 

 Οι µεταβλητές 
αναφέρονται στο ίδιο 
αντικείµενο λίστας 

>>>id(L2) 

>>>id(L3) 

 Διεύθυνση µνήµης 
αντικειµένου λίστας 

>>>L2.append(8) 

>>>print L2, L3 

>>>L3.pop() 

>>>print L2,L3 

  

>>>L2=L3[:] 

>>>id(L2) 

>>>id(L3) 

>>>L2.append(9) 

>>>print L2,L3 

 Αντίγραφο λίστας 

>>>L2=L3+[] 

>>>id(L2) 

>>>id(L3) 

>>>L2.append(12) 

>>>print L2,L3 

 Αντίγραφο λίστας 

 

>>>L2.append([7,12]) 

>>>print L2 

 Στοιχείο λίστας=Λίστα 

>>>print L2[len(L2)-1][1]  Εµφάνιση στοιχείου 
λίστας που περιέχεται 
µέσα σε άλλη λίστα 

 
!Συνάρτηση reversed(), sorted()(αντιστρέφει και ταξινοµεί λίστα δηµιουργώντας 
αντίγραφο) 
!Μέθοδοι index(), count() (θέση στοιχείου και πλήθος εµφανίσεων στοιχείου 
λίστας) 


