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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 ΣΩΣΤΟ, αν το 
περιεχόμενο της πρότασης είναι σωστό ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν το περιεχόμενο της 
πρότασης είναι λανθασμένο. 
 

1) Η λίστα είναι μια διατεταγμένη ακολουθία αντικειμένων, όχι απαραίτητα του 
ίδιου τύπου. 

2) H συνάρτηση str() δέχεται οποιαδήποτε τιμή και την μετατρέπει σε 
συμβολοσειρά. 

3) Το αποτέλεσμα της έκφρασης 10%21 είναι 0. 
4) Στη δομή ακολουθίας η σειρά των εντολών είναι καθορισμένη και θα 

εκτελεστούν όλες οι εντολές. 
5) Η αρίθμηση των δεικτών στις λίστες ξεκινάνε από τη τιμή μηδέν. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
 
 

Α2. Ποια είναι η βασική διαφορά της δομής επανάληψης for με τη δομή 
επανάληψης while; 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 

Α3. Να μεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στο τετράδιο σας και να τον 
συμπληρώσετε με τις τιμές True ή False. 
 

P Q (P OR Q)  AND  P NOT  (P  AND  Q) 

True True   

True False   

False True   

False False   

 
ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
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ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε Python: 

 
X = 5 
Y = 10 
While  X < 35 : 
       Y = Y + X 
       X = X + 5 
print  Y  
 

i. Να μετατρέψετε το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου σε ισοδύναμο που θα 
χρησιμοποιεί την εντολή for. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
 

ii. Ποια τιμή θα εμφανιστεί μετά την εκτέλεση των παραπάνω εντολών. 
ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 
Β2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος:  

 
if   posotita <= 50 :  

Kostos = posotita * 180  
elif   posotita > 50  and  posothta <= 100 : 

Kostos = posothta * 220  
elif   posotita > 100   and   posotita <= 200 :  

kostos = posotita * 270  
else:  

kostos = posotita * 340  
 

Στο παραπάνω τμήμα αλγορίθμου, για το οποίο θεωρούμε ότι η ποσότητα είναι 
θετικός αριθμός, περιλαμβάνονται περιττοί έλεγχοι. Να το ξαναγράψετε 
παραλείποντας τους περιττούς ελέγχους.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 

B3. Να ξαναγράψετε την παρακάτω εντολή: 
 
if ( Α < Β  and C != D )  and  ( B > D  or  Β =D ):  
         Χ = 1 
 
χωρίς τη χρήση λογικών τελεστών.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 9 
 

ΘΕΜΑ Γ  
 
Μια εισαγωγική εταιρεία εισήγαγε 10000 οθόνες προς 40€ τη μία και τις πουλά 

σε τιμές χονδρικής, χρεώνοντας κάθε οθόνη ανάλογα με το μέγεθος της παραγγελίας 
κλιμακωτά, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Αριθμός οθονών Τιμή ανά οθόνη (σε €) 

1 έως και 20 80 

21 έως και 50 70 

51 έως και 90 60 

Πάνω από 90 55 

 
Να δημιουργήσετε πρόγραμμα σε Python το οποίο: 
 
Γ1. Για κάθε πελάτη: 

α) Να διαβάζει το όνομα του και τον αριθμό των οθονών που επιθυμεί να 
αγοράσει. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 3 
 
β) Να ελέγχει αν η εταιρεία διαθέτει επαρκές υπόλοιπο οθονών προς πώληση. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 3 
 
γ) Αν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο να υπολογίζει και να εμφανίζει το κόστος της 

παραγγελίας. Σε αντίθετη περίπτωση να ενημερώνει τον πελάτη με κατάλληλο 
μήνυμα ότι το υπόλοιπο δεν επαρκεί για την αγορά που επιθυμεί. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 3 
 

Γ3. Να επαναλαμβάνει τη διαδικασία, μέχρι να εισαχθεί ως όνομα πελάτη η λέξη 
‘’ΤΕΛΟΣ’’ ή να μην υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη της παραγγελίας. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
 

Γ4. Στο τέλος να υπολογίζει και να εμφανίζει: 
α) συνολικά τα κέρδη της εταιρείας. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 3 
 

β) Το μέσο όρο αριθμό οθονών ανά πελάτη (να είναι ακέραιος αριθμός).  
ΜΟΝΑΔΕΣ 3 

 
γ) Το ποσοστό των πελατών που αγόρασαν πάνω από 50 οθόνες. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 3 
 

δ) Το όνομα του πελάτη με το μεγαλύτερο κόστος παραγγελίας. 
ΜΟΝΑΔΕΣ 3 

 
Σημείωση: Δεν απαιτείται κανένας έλεγχος για τα δεδομένα εισόδου. 
 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 

Σε ένα εσπερινό Γυμνάσιο φοιτούν 80 μαθητές. Να δημιουργήσετε πρόγραμμα 
σε Python το οποίο: 
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Δ1. Διαβάζει για κάθε μαθητή το ονοματεπώνυμο του, τη τάξη του (θα δοθούν 
οι τιμές ‘’Α’’, ‘’Β’’ και ‘’Γ’’ )  και τον τελικό βαθμό του (θα δοθεί πραγματική τιμή από 
το 0 μέχρι και το 20) και να  καταχωρεί τις τιμές αυτές σε λίστες. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
 

Δ2. Εμφανίζει τα ονόματα των μαθητών της Β τάξης που έχουν τελικό βαθμό 
μεγαλύτερο ή ίσο από 18,5.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
 

Δ3. Υπολογίζει και εμφανίζει το πλήθος των μαθητών κάθε τάξης. 
ΜΟΝΑΔΕΣ 3 

 
Δ4. Υπολογίζει και εμφανίζει το μέσο όρο των τελικών βαθμών των μαθητών 

της Γ τάξης. 
ΜΟΝΑΔΕΣ 4 

 
Δ5. Εμφανίζει ταξινομημένα κατά αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα και 

τους αντίστοιχους τελικούς βαθμούς των μαθητών της  Ά τάξη. 
ΜΟΝΑΔΕΣ 8 

 
Σημείωση: Δεν απαιτείται κανένας έλεγχος για τα δεδομένα εισόδου. 
 

 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
 


