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ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο 
σας δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η 
πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

 
1) Η συνάρτηση range(1, 8), παράγει τη λίστα: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 
2) Στην περίπτωση του μη προκαθορισμένου αριθμού επαναλήψεων το πλήθος 

των επαναλήψεων καθορίζεται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εντολών 
του σώματος της επανάληψης. 

3) Η συνάρτηση abs() επιστρέφει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού. 
4) Η ταξινόμηση ευθείας ανταλλαγής (Bubble Sort) είναι ο πιο απλός και 

ταυτόχρονα ο πιο γρήγορος αλγόριθμος ταξινόμησης. 
5) Οι τιμές που μεταβιβάζονται από το ένα υποπρόγραμμα στο άλλο λέγονται 

παράμετροι. 
ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

 
Α2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του αλγόριθμου της δυαδικής αναζήτησης; 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
 
Α3. Να μετατραπεί το παρακάτω τμήμα προγράμματος χρησιμοποιώντας τη 

δομή επανάληψης while αντί της for. 
 
Κ = input (‘Δώστε αριθμό’) 
Sum1 = 0 
For x in range (100, K-4, -4): 

Sum1 = Sum1 + X**2 
Print ‘Το άθροισμα είναι’, Sum1 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
  

Α4. Να γράψετε στο τετράδιο σας τις εντολές που υλοποιούν την παρακάτω 
λίστα με δομή επανάληψης έτσι ώστε το πρώτο κελί να έχει τον αριθμό 128 και για 
κάθε ένα από τα υπόλοιπα κελία η τιμή του θα υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το 
προηγούμενο κελί κάθε φορά. 
 

128 64 32 16 8 4 2 1 



 

 

 
ΜΟΝΑΔΕΣ 4 

ΘΕΜΑ Β  
Β1 Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος: 

x = input(‘’Δώστε αριθμό’’) 
if    x > 18 : 
      print 1 
elif   x>29 : 
      print  2 
else: 
      print  3 

 
Μία εντολή εξόδου στο παραπάνω τμήμα δεν πρόκειται αν εκτελεστεί, οποία 

κι αν είναι η τιμή του x.  
1) Ποια είναι η εντολή αυτή;  

ΜΟΝΑΔΕΣ 2 
2) Να γράψετε τις εντολές εξόδου που είναι δυνατόν να εκτελεστούν και , δίπλα 

σε κάθε μία από αυτές, το διάστημα τιμών του x για το οποίο θα εκτελεστεί η 
κάθε εντολή. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 2 
  

Β2. α. Ζητήθηκε από ένα μαθητή να γράψει τον αλγόριθμο της δυαδικής 
αναζήτησης και εκείνος έγραψε τον κώδικα πως δίνεται παρακάτω. Ο κώδικας αυτός 
περιέχει λάθη. Να τα εντοπίσετε, να γράψετε τον αριθμό της γραμμής που έχει λάθος 
και να περιγράψετε με συντομία ποιο είναι το λάθος.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
  

 β. Να ξαναγράψετε τον αλγόριθμο διορθωμένο. 
ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 
1. first = 1 
2. last = len( array ) 
3. found = False 
4. while first < last and not found : 
5.     mid = (first + last) //2 
6.     if array [ mid ] == key : 
7.        found = True 
8.     elif array [ mid ] > key : 
9.       first = mid + 1 
10.     else: 
11.       first = mid - 1  
 

Σημείωση: Η λίστα array είναι ταξινομημένη σε αύξουσα σειρά και το key είναι 
το αναζητούμενο στοιχείο.  
 
Β3. Να γράψετε μία συνάρτηση η οποία θα δέχεται μία λίστα με αριθμούς και 
επιστρέφει τον μικρότερο από αυτούς.  



 

 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
 
ΘΕΜΑ Γ  

Μία εταιρεία μεταφοράς δεμάτων διαθέτει δύο αποθήκες, Α και Β, στο 
αεροδρόμιο. Κατά την παραλαβή δεμάτων, κάθε δέμα τοποθετείται στην αποθήκη 
που έχει εκείνη τη στιγμή τον περισσότερο ελεύθερο χώρο. Αν ο ελεύθερος χώρος 
της αποθήκης Α είναι ίσος με τον ελεύθερο χώρο της αποθήκης Β, το δέμα 
τοποθετείται στην αποθήκη Α. Όταν όμως το δέμα δεν χωρά σε καμία από τις δύο 
αποθήκες, προωθείται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, που βρίσκονται 
εκτός αεροδρομίου. 

Γ1. Να κατασκευάσετε πρόγραμμα που: 
α.  Να διαβάζει τα μεγέθη ελεύθερου χώρου των αποθηκών Α και Β με χρήση 

κατάλληλων μηνυμάτων. 
ΜΟΝΑΔΕΣ 4 

 
β. Να διαβάζει το μέγεθος κάθε εισερχόμενου δέματος και να εμφανίζει το 

όνομα της αποθήκης (Α ή Β) στην οποία θα τοποθετηθεί αυτό ή να εμφανίζει το 
μήνυμα «Προώθηση», όταν το δέμα δεν χωρά σε καμία από τις αποθήκες Α ή Β. Η 
διαδικασία παραλαβής τερματίζεται, όταν εισαχθεί ως μέγεθος δέματος η τιμή 0. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
 

γ. Στη συνέχεια, να καλεί υποπρόγραμμα, το οποίο να βρίσκει και να εμφανίζει 
το όνομα της αποθήκης (Α ή Β) στην οποία τοποθετήθηκαν τα περισσότερα δέματα, 
ή το μήνυμα «Ισάριθμα» σε περίπτωση που στις δύο αποθήκες Α και Β 
τοποθετήθηκαν ισάριθμα δέματα, ή το μήνυμα «Καμία αποθήκευση στο 
αεροδρόμιο», αν κανένα δέμα δεν τοποθετήθηκε σε οποιαδήποτε από τις αποθήκες 
Α ή Β. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 3 
  

Γ2. Να κατασκευάσετε το υποπρόγραμμα που περιγράφεται στο ερώτημα 
Γ1.γ. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 
 

ΘΕΜΑ  Δ   
Για  ένα  διαγωνισμό    Πληροφορικής  , δήλωσαν  συμμετοχή  μαθητές Λυκείου 

και  από  τις  τρεις  τάξεις ( Α , Β , Γ ). Οι  μαθητές  διαγωνίζονται  σε  τρεις    γραπτές  
εξετάσεις  ο  καθένας .  Να  γράψετε  πρόγραμμα το οποίο: 

Δ1. Να  διαβάζει  την  τάξη,  το ονοματεπώνυμο  ενός μαθητή και να το 
αποθηκεύει σε δύο λίστες. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 2 
 

Δ2. Να διαβάζει τους βαθμούς που έλαβε κάθε μαθητής σε κάθε μία από τις 
τρεις  γραπτές  εξετάσεις  του και να υπολογίζει το μέσο όσο όρο του τον οποίο και 
θα αποθηκεύει στην συνέχεια σε μία λίστα. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
  



 

 

Δ3. Η  επαναληπτική  διαδικασία  θα ολοκληρώνεται  όταν  ως  τάξη  μαθητή  
δοθεί  η  λέξη  «ΤΕΛΟΣ». 

ΜΟΝΑΔΕΣ 3 
 

Δ4. Να  βρίσκει τον  μεγαλύτερο  μέσο όρο και το πλήθος των μαθητών που 
έγραψαν αυτό το μέσο όρο. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 

Δ5. Να  βρίσκει  και  εμφανίζει  το  πλήθος  των  μαθητών κάθε  τάξης  που  
συμμετείχαν  στον  διαγωνισμό. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
 

Δ6. Να  βρίσκει   και  εμφανίζει    την  τάξη  από  την  οποία  συμμετείχαν  στο  
διαγωνισμό  οι  περισσότεροι  μαθητές. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
 
 

 
ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

 


