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ΘΕΜΑ Α 
 
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό 

σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό αν η πρόταση 
είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

 
1. Η έκφραση (x>1) and (not (x>1)) δίνει πάντα τιμή true για x=3. 
2. Αν χρησιμοποιήσουμε την εντολή for i in range (11): θα εκτελέσει 11 φορές τις 

εντολές που βρίσκονται μέσα στην επανάληψη. 
3. Το αποτέλεσμα της αριθμητικής έκφρασης  B*(A / B) + (A % B) για A=1 και Β=1 

είναι 1. 
4. Στη δομή απλής επιλογής αν η συνθήκη είναι ψευδής, τότε το σύνολο των 

εντολών που περιέχονται στην δομή if, θα εκτελεστεί κανονικά. 
5. Με  μία εντολή input() μπορούμε να διαβάσουμε από το πληκτρολόγιο τιμές 

τύπου string.  
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Α2. Να δώσετε ένα παράδειγμα: 

i. Απλού τύπου δεδομένων της Python 
ii. Σύνθετου τύπου δεδομένων της Python 
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Α3. Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6 από τη Στήλη Α 

και δίπλα ένα από τα γράμματα a, b, c, d, e, f, g της Στήλης Β που δίνει τη σωστή 
αντιστοιχία. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει. 

 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. > a. Αριθμητικός Τελεστής 

2. Or b. Τιμή αλφαριθμητικού τύπου (string) 

3. % c. Συγκριτικός τελεστής 

4. True d. Λογικός τελεστής 

5. ‘Python’ e. Τιμή πραγματικού τύπου (float) 

6. 73.0 f. Τιμή ακέραιου τύπου (integer) 

 g. Τιμή λογικού τύπου (Boolean) 
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ΘΕΜΑ Β 
 
Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού 

Python:  
  
plithos = 0 
suma = 0 
x = 1 
while  x <= 5: 

y=input() 
plithos = plithos+1 
suma = suma + y 
x = x + 1 

If  suma > 80: 
print  ′πλήθος=′, plithos 

else: 
print  ′άθροισμα=′, suma  

  
 
B1. Ποια θα είναι η έξοδος του προγράμματος αν δοθούν ως είσοδο στο y οι 

τιμές: 20, 15, -5, 48, 77. 
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Β2. Να ξαναγράψετε το αρχικό τμήμα προγράμματος που σας δίνεται, 

χρησιμοποιώντας την εντολή επανάληψης for αντί της εντολής επανάληψης while. 
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B3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: 
Ι = …(1)… 
while     I <=   …(2)…  : 
         if   I …(3)…  !=  …(4)…  : 
       print   I  
          I =  I  +  …(5)… 
 
Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθμούς 1 έως 5, που αντιστοιχούν στα 

κενά του παραπάνω αποσπάσματος, και δίπλα σε κάθε αριθμό τι πρέπει να 
συμπληρωθεί, ώστε με την εκτέλεση του να εμφανίζονται οι τιμές: 

4 , 8 , 16 , 20 , 28 , 32 , 40 , 48 
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ΘΕΜΑ Γ 
 
Μια εταιρεία παραγωγής πλαστικών δοχείων που διανέμει τα προϊόντα της 

μέσω  των πωλητών της, επιθυμεί στο τέλος της χρονιάς να ελέγξει την απόδοσή τους. 
Για το σκοπό αυτό να δημιουργήσετε πρόγραμμα σε γλώσσα Python το οποίο: 

Γ1. Να διαβάζει το όνομα του πωλητή. 
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Γ2. Το διάβασμα των ονομάτων να επαναλαμβάνεται έως ότου δοθεί για όνομα 

πωλητή η τιμή ‘TELOS’. 
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Γ3. Για κάθε πωλητή να διαβάζει το ποσό των ετήσιων πωλήσεων κάθε πωλητή 

(να θεωρήσετε ότι θα δοθεί θετικός πραγματικός αριθμός) κι εντός της 
επαναληπτικής διαδικασίας το πρόγραμμα να υπολογίζει τα ακόλουθα: 

α) Το πλήθος των πωλητών με πωλήσεις >=15.000 Ευρώ. 
β) Το πλήθος των πωλητών με πωλήσεις <15.000 Ευρώ. 
γ) Το συνολικό ποσό των πωλήσεων όλων των πωλητών. 
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Γ4. Μετά την ολοκλήρωση της επανάληψης το πρόγραμμα: 
α) τυπώσει το πλήθος των πωλητών με πωλήσεις >=15.000 Ευρώ 
β) τυπώσει το πλήθος των πωλητών με πωλήσεις < 15.000 Ευρώ 
γ) τυπώσει το συνολικό ποσό των πωλήσεων όλων των πωλητών 
δ) υπολογίσει και να τυπώσει το μέσο όρο των πωλήσεων όλων των πωλητών. 
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Υποδείξεις για το Θέμα Γ: 

α. Η εταιρεία διαθέτει τουλάχιστον έναν πωλητή. 
β. Στις εντολές εισόδου και εξόδου να υπάρχουν τα κατάλληλα μηνύματα. 

 
 
ΘΕΜΑ  Δ 
Μία Νομαρχία διοργάνωσε το 2019 σεμινάριο εθελοντικής δασοπυρόσβεσης, 

το οποίο παρακολούθησαν 350 άτομα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ζήτησε στοιχεία 
σχετικά με την ηλικία, το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο εκπαίδευσης κάθε 
εθελοντή, προκειμένου να εξαγάγει στατιστικά στοιχεία. Να δημιουργήσετε 
πρόγραμμα σε Python το οποίο: 

Δ1. Να διαβάζει για κάθε άτομο τα ακόλουθα στοιχεία και να αποθηκεύει σε 
λίστες: 

i. το ονοματεπώνυμο 
ii. το έτος γέννησης, για το οποίο θα δοθεί θετικός, ακέραιος αριθμός. 
iii. το φύλο, για το οποίο θα δοθεί η τιμή "Α" για τους άνδρες και  "Γ" για 

τις γυναίκες. 
iv. το μορφωτικό επίπεδο εκπαίδευσης, για το οποίο θα δοθούν οι τιμές 

"Π", "Δ" ή "Τ", που αντιστοιχούν σε Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια ή 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 
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Δ2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το μέσο όρο ηλικίας των ατόμων που 

παρακολούθησαν το σεμινάριο. 
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Δ3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των ατόμων με ηλικία μικρότερη 
των 30 ετών. 
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Δ4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό των γυναικών με επίπεδο 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο σύνολο των εθελοντριών. 
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Δ5. Εμφανίζει τα ονόματα των ατόμων με τη μεγαλύτερη ηλικία. 
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ΣΑΣ   ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ‼! 
 


