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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) H divmod(x,y) επιστρέφει το ακέραιο πηλίκο και το ακέραιο υπόλοιπο της 

διαίρεσης x/y.  
2) Στη συνάρτηση range(αρχή, μέχρι ,βήμα) η ένδειξη της αρχής είναι 

προαιρετική ενώ η ένδειξη του βήματος υποχρεωτική. 
3) Ο αλγόριθμος της δυαδικής αναζήτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μη 

ταξινομημένη λίστα. 
4) Το μειονέκτημα των τοπικών μεταβλητών είναι ότι περιορίζεται η 

ανεξαρτησία των υποπρογραμμάτων. 
5) Η λίστα είναι μία δυναμική δομή δεδομένων. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
 

Α2. Τι είναι ένας τύπος δεδομένων στη Python και τι προσδιορίζει; 
ΜΟΝΑΔΕΣ 3 

 
Α3. Για καθένα από τα παρακάτω ερωτήματα να γράψετε στο τετράδιο σας 

τον αριθμό  και δίπλα το αποτέλεσμα που δίνει η κάθε συνάρτηση.  
 

1) float(90) 
2) int(5.99) 
3) str(7.32) 
4) abs(-10) 
5) divmod(4, 12) 
6) pow(2, 3) 

ΜΟΝΑΔΕΣ 12 
 
ΘΕΜΑ Β  
 

Β1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε Python :  
  

ΣΠΟΥΔΗ  
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s = 0 
a = 8 
b = 4 
while a < 13: 
      s = s + a 
      b = b * 2 
if a % 2 ==1 : 
           c = a + b 
else : 
           c = a – b 
print a, b, c 
      a = a + 2 
prints 
 

α. Να εκτελέσετε το παραπάνω τμήμα προγράμματος και να γράψετε 
αναλυτικά τι θα εμφανίσει. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
 

β. Να γράψετε το παραπάνω τμήμα προγράμματος αντικαθιστώντας τη δομή 
while με μία ισοδύναμη δομή  for…in range ώστε να έχει ακριβώς τα ίδια 
αποτελέσματα. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 7 
 

 
Β2. Να γράψετε μία συνάρτηση min ( x, y, z ) η οποία θα δέχεται 3 αριθμούς 

από το κύριο πρόγραμμα, θα υπολογίζει και επιστρέφει στο κύριο πρόγραμμα το 
μικρότερο από αυτούς. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 
 
ΘΕΜΑ Γ 

Για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΕΠΑΛ το 2019, το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είχε ορίσει 124 εξεταστικά κέντρα σε όλη τη 
χώρα. 

Να γραφεί πρόγραμμα σε Python το οποίο: 
Δ1. Θα διαβάζει για καθένα εξεταστικό κέντρο: 

i. Το νομό στον οποίο βρίσκεται. 
ΜΟΝΑΔΑ 1 

 
ii. Το πλήθος των μαθητών που είχαν δικαίωμα να προσέλθουν στις 

εξετάσεις. 
 

ΜΟΝΑΔΑ 2 
iii. Το πλήθος των απόντων μαθητών. 

ΜΟΝΑΔΑ 2 
 

Δ2. Να εμφανίζει το νομού που βρίσκεται το μεγαλύτερο εξεταστικό κέντρο 
(δηλαδή αυτό με το μεγαλύτερο πλήθος μαθητών, οι οποίο έχουν δικαίωμα να 
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προσέλθουν στις εξετάσεις). Να θεωρήσετε ότι αυτό το εξεταστικό κέντρο είναι 
μοναδικό. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 

Δ3. Να εμφανίζει το συνολικό αριθμό των μαθητών που προσήλθαν στις 
εξετάσεις σε όλα τα εξεταστικά κέντρα της χώρας. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 

Δ4. Να εμφανίζει το πλήθος των εξεταστικών κέντρων στα οποία προσήλθαν 
για τις εξετάσεις όλοι οι μαθητές, δηλαδή δεν υπήρξε κανένα απόντα. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 

Δ5. Να υπολογίζει τον συνολικό αριθμό των μαθητών που δεν προσήλθαν στις 
εξετάσεις. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
ΘΕΜΑ Δ 
 

Στα πλαίσια της θερινής περιόδου αποφασίστηκε από τους δήμους της 
Αττικής να πραγματοποιηθεί μία έρευνας σχετικά με τη μόλυνση στις παραλίες της 
Αττικής. Για το λόγο αυτό σε κάθε παραλία πραγματοποιήθηκε μέτρηση ώστε να 
αποφασίσει σε ποιες από αυτές θα χρειαστεί να γίνουν εργασίες απορρύπανσης, σε 
ποιες πρέπει να επαναληφθεί η μέτρηση και σε ποιες δεν χρειάζεται να 
πραγματοποιηθεί άλλη μέτρηση.  Να γράψετε ένα πρόγραμμα σε Python το οποίο:  
 

Δ1. Θα διαβάζει το όνομα κάθε παραλίας που θα ελεγχθεί και να το 
αποθηκεύει σε λίστα. Η επανάληψη θα ολοκληρώνετε όταν αντί για όνομα δοθεί η 
λέξη ‘τέλος’. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 3 
 

Δ2. Για κάθε περιοχή θα διαβάζει μία μέτρηση πραγματοποιώντας έλεγχο 
εγκυρότητας ώστε να είναι θετικός αριθμός ή μηδέν και στην συνέχεια θα 
αποθηκεύει τη μέτρηση σε λίστα. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 3 
 

Δ3. Για κάθε παραλία θα εμφανίζει το όνομά της και ένα μήνυμα σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα:  

 

Μέτρηση (μικρογραμμάρια ανά λίτρο) Αντίστοιχο μήνυμα 

0 – 0.8 Παύση μετρήσεων 

0.9 – 1.5 Επανάληψη μέτρησης 

1.6 +  Εργασία απορρύπανσης 

 
ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 
Δ4. Θα υπολογίζει και εμφανίζει το μέσο όρο των μετρήσεων απ’ όλες τις 

παραλίες.  
ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
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Δ5. Θα υπολογίζει και εμφανίζει τη μεγαλύτερη μέτρηση και σε ποια περιοχή 

παρατηρήθηκε. (Θεωρήστε ότι είναι μοναδική.) 
ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 
Δ6.Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το πλήθος των παραλιών που πρέπει να 

πραγματοποιηθεί εργασία απορρύπανσης, δηλαδή είχαν μέτρηση από 1.6 και 
πάνω. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 

Σημείωση:Θεωρήστε ότι δόθηκε τουλάχιστον μία παραλία που να ανήκει σε 
κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες. 

 
 ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


