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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 το 
περιεχόμενο της πρότασης είναι σωστό ή τη λέξη Λάθος, αν το περιεχόμενο της 
πρότασης είναι λάθος. 
 

1) Η συνάρτηση float() μετατρέπει ακεραίους και συμβολοσειρές σε δεκαδικούς 
αριθμούς. 

2) Η δομή απλής επιλογής έχει τη μορφή if…else… . 
3) Όταν μία άσκηση λύνεται με επαναληπτική διαδικασία χρησιμοποιούμε τη for 

όταν ο αριθμός των επαναλήψεων είναι μη προκαθορισμένος. 
4) Η range(8, -1, -1), παράγει τη λίστα [8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1]. 
5) Η   Λίστα   (List)     ανήκει   στους   απλούς   Τύπους  Δεδομένων.  

ΜΟΝΑΔΕΣ  10 
 

Α2. Ποια προβλήματα λύνονται με τη χρήση της δομής ακολουθίας. 
ΜΟΝΑΔΕΣ  5 

 
Α3. Να μετατρέψετε στο τετράδιο σας σε εντολές εκχώρησης (στη γλώσσα 

προγραμματισμού Python) τις παρακάτω εκφράσεις: 
1) Η μεταβλητή Χ αυξάνεται κατά 3 μονάδες. 
2) Η μεταβλητή Υ λαμβάνει τη συμβολοσειρά   Κ. 
3) Η μεταβλητή Α λαμβάνει το τετράγωνο της μεταβλητής Β. 
4) Η μεταβλητή Ζ λαμβάνει το ακέραιο υπόλοιπο της διαίρεσης της μεταβλητής 

Μ με τη μεταβλητή Τ. 
5) Στη μεταβλητή Μ να εκχωρηθεί η απόλυτη τιμή της μεταβλητής Ν. 

 
Σημείωση: Θεωρείστε ότι όλες αριθμητικές  μεταβλητές είναι ακέραιοι αριθμοί 
μεγαλύτεροι του μηδενός. 

ΜΟΝΑΔΕΣ  10 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος Python: 
    
 
for i  in range (0, 100, 2): 
         print i   



 

 

 
Το τμήμα αυτό του προγράμματος εμφανίζει διαδοχικά τους αριθμούς  0,  2,  4,  

...  ,  98.   Να τροποποιήσετε τον παραπάνω κώδικα έτσι ώστε αυτοί να εμφανίζονται 
σε αντίστροφη σειρά. 

ΜΟΝΑΔΕΣ   5 
 

Β2. Το παρακάτω τμήμα προγράμματος   Python   υπολογίζει το γινόμενο 
1*2*3*4*5*6*7*8*9*10 : 

 
Ginomeno =   (1) 
for  i  in  range (   (2)   ,   (3) ): 
          Ginomeno  =  Ginomeno  *   (4) 
 print       "Το αποτέλεσμα είναι ",  Ginomeno 
 
Στο τμήμα προγράμματος υπάρχουν τέσσερα (4) κενά, τα οποία έχουν 

αριθμηθεί και υπογραμμιστεί. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό του κενού 
και δίπλα τι πρέπει να συμπληρωθεί,  ώστε το τμήμα προγράμματος να εκτελεί σωστά 
τη λειτουργία του.  

ΜΟΝΑΔΕΣ  12  
 
Β3. Να ξαναγράψετε το παρακάτω τμήμα προγράμματος, χρησιμοποιώντας την 

εντολή επανάληψης while αντί της εντολής επανάληψης for έτσι ώστε να εμφανίζει 
το ίδιο αποτέλεσμα. 

sum =0 
for i in range(2, 20, 2): 
       sum = sum + i 
       print   s 
print   s 
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ΘΕΜΑ  Γ 

Σε ένα πάρκινγκ η χρέωση γίνεται κλιμακωτά, όπως φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα: 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΩΡΑ 

Μέχρι  και 4 ώρες 2,5€ 

Πάνω από 4 έως και 7 ώρες 2€ 

Πάνω από 7 ώρες 1,5€ 

   
Να δημιουργήσετε πρόγραμμα σε Python το οποίο για κάθε αυτοκίνητο που 
στάθμευσε στο πάρκινγκ: 
 

Γ1. Να διαβάζει τον αριθμό κυκλοφορίας του. Να θεωρήσετε ότι ο αριθμός 
κυκλοφορίας μπορεί να περιέχει τόσο γράμματα όσο και αριθμούς. Η επαναληπτική 
διαδικασία θα ολοκληρωθεί όταν διαβαστεί σαν αριθμός κυκλοφορίας ο χαρακτήρας 
‘*’. 

ΜΟΝΑΔΕΣ   4 
 



 

 

Γ2. Να διαβάζει τη διάρκεια στάθμευσης σε ώρες. Να θεωρήσετε ότι θα δοθεί 
θετικός αριθμός. 
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Γ3. Να υπολογίστε το ποσό που πρέπει να πληρώσει ο οδηγός στο πάρκινγκ. 
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Γ4. Να εμφανίζει τον αριθμό κυκλοφορίας και το ποσό που αναλογεί να 

πληρώσει με κατάλληλο μήνυμα. 
ΜΟΝΑΔΕΣ   4 

 
Γ5. Να εμφανίζει το πλήθος των αυτοκινήτων που έμειναν στο πάρκινγκ μέχρι 

και τρεις ώρες με κατάλληλο μήνυμα.  
ΜΟΝΑΔΕΣ   4 

 
ΘΕΜΑ Δ 

Μια εταιρεία αποφάσισε να κρατήσει κάποια στατιστικά στοιχεία για τους 40 
εργαζομένους της. Αποφάσισε να κρατάει για κάθε εργαζόμενο το όνομά του, το 
φύλο του και τον μηνιαίο του μισθό. Να γραφεί πρόγραμμα σε Python το οποίο: 

 
Δ1. Θα διαβάζει για κάθε υπάλληλο το όνομα και θα το αποθηκεύει στη λίστα 

ΟΝ, τον μισθό και να το αποθηκεύει στην λίστα MIS και το φύλο  και θα το 
αποθηκεύει στη λίστα F.  

ΜΟΝΑΔΕΣ   5 
 

Δ2. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τον μέσο μισθό των ανδρών της εταιρίας.  
ΜΟΝΑΔΕΣ   5 

 
Δ3. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το ποσοστό επί της εκατό των υπαλλήλων 

που αμείβονται με μισθό μεγαλύτερο από 1500 Ευρώ. 
ΜΟΝΑΔΕΣ   5 

 
Δ4. Θα εμφανίζει το όνομα των γυναικών της εταιρείας που έχουν μισθό 

μικρότερο από τον μέσο μισθό των ανδρών. 
ΜΟΝΑΔΕΣ   5 

 
Δ5. Θα εμφανίζει το όνομα και το φύλο του υπαλλήλου με τον μεγαλύτερο 

μισθό της εταιρείας. 
ΜΟΝΑΔΕΣ   5 

 
Σημειώσεις: 

1) Να θεωρήσετε ότι για το μισθό θα δοθούν θετικές τιμές και για το φύλο οι 
τιμές ‘Α’ για τους άνδρες και ‘Γ’ για τις γυναίκες.  

2) Να θεωρήσετε ότι στην εταιρεία υπάρχουν και άνδρες και γυναίκες. 
3) Να θεωρήσετε ότι ο μεγαλύτερος μισθός είναι μοναδικός. 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ‼! 


