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ΘΕΜΑ 2 
 
2.1. Να ξαναγράψετε το παρακάτω τμήμα προγράμματος, χρησιμοποιώντας την εντολή επανάληψης 

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

1 s=0  

 2 x=1 

 3 while x<10:    

4       s=s+x 

 5       x=x+2 

 6 print s      

 Μονάδες 6 

 

 

2.2 Να συμπληρώσετε στο γραπτό σας την στήλη «Αποτέλεσμα στην οθόνη»  όπου θα γράφετε το 

γράμμα α, β, γ, δ και ε και μετά το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί στο περιβάλλον της γλώσσας 

Python μετά την εκτέλεση της/των εντολής/εντολών της αντίστοιχης στήλης «Εντολές».  

Εντολές  Αποτέλεσμα στην Οθόνη 

α.  x=2 

      print “x=”,x 

α. …………………………………………………………… 

β.  a,b,c=2.7,3,”Python” 

     print c,a 

β. …………………………………………………………… 

γ.  y=5 

     z=3 

     print y/z, z%y 

γ. …………………………………………………………… 

δ.  e=7 

     f=2 

     print e>f 

δ. …………………………………………………………… 

ε.  g=”Arcadia” 

     print g*3 

ε. …………………………………………………………… 
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2.3 Το παρακάτω τμήμα προγράμματος Python υπολογίζει το άθροισμα των αριθμών    

10+20+30+40+50: 

1 sum=_(1)_  

2 for i in range (_(2)_ , _(3)_ , _(4)_): 

3            sum=sum+_(5)_  

4 print  "Το αποτέλεσμα είναι " , sum 

 

Στο τμήμα προγράμματος υπάρχουν πέντε (5) κενά, τα οποία έχουν αριθμηθεί και υπογραμμιστεί. Να 

γράψετε στο γραπτό σας τον αριθμό του κενού και δίπλα τι πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε το τμήμα 

προγράμματος να εκτελεί σωστά τη λειτουργία του. 
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ΘΕΜΑ 2 

2.1   

1 s=0 

2 for x in range (1,10,2): 

3   s=s+x 

4 print s  

 

 

2.2 

Αποτέλεσμα στην Οθόνη 

α.  x=2 

β. Python  2.7 

γ.  1  3 

δ. True 

ε. ArcadiaArcadiaArcadia 

 

2.3 

1. 0 

2. 10 

3. 51 

4. 10 

5. sum 

 



ΘΕΜΑ 4 

Ένας Δήμος στο πρόγραμμα των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων διεξάγει ένα διαγωνισμό 

καλλιτεχνικού πατινάζ  στο παγοδρόμιο που έχει στηθεί στην κεντρική πλατεία με την συμμετοχή των 

μαθητών των σχολείων της πόλης. Κάθε μαθητής που συμμετέχει λαμβάνει μια τελική  βαθμολογία 

από 1 έως και 100 ακέραιες μονάδες από μία κριτική επιτροπή.  Να γράψετε πρόγραμμα σε γλώσσα 

προγραμματισμού  Python, το οποίο:  

4.1. Να διαβάζει το ονοματεπώνυμο κάθε μαθητή τη  βαθμολογία που έλαβε και το όνομα του 

σχολείου του. Τα στοιχεία αυτά  καταχωρίζονται στις λίστες ΟΝ, VATH και SCH  αντίστοιχα. Να γίνεται 

έλεγχος ορθότητας των τιμών της βαθμολογία ώστε αυτή να είναι από 1 έως και 100. Η είσοδος των 

στοιχείων σταματάει όταν δοθεί ως όνομα σχολείου η λέξη “STOP”. 

               Μονάδες 10 

4.2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τον μέσο όρο της βαθμολογίας όλων των μαθητών.   

           Μονάδες 6  

4.3. Να εντοπίζει και να εμφανίζει με κατάλληλο μήνυμα,  το όνομα, τη βαθμολογία  και το όνομα του 

σχολείου,  του μαθητή  που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία.   

           Μονάδες 9 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό τους 

να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από αυτές. 

Παράδειγμα:  

 

 
 



 

ΘΕΜΑ 4 

1 ON=[]       #δημιουργία κενής λίστας 

2 VATH=[]  #δημιουργία κενής Λίστας 

3 SCH=[]     #δημιουργία κενής Λίστας 

4 #4.1     

5 name_sch=raw_input('Δώσε όνομα σχολείου μαθητή') 

6 while name_sch!='STOP':       #μέχρι να δοθεί ως όνομα η τιμή  STOP επανάλαβε 

7         name_math=raw_input('Δώσε ονοματεπώνυμο μαθητή') 

8         ON.append(name_math)        #εισαγωγή στη λίστα ΟΝ 

9         bath=int(input('Δώσε βαθμολογία μαθητή'))   #έναρξη ελέγχου αποδεκτών τιμώ 

10         while  (bath<1) or (bath>100):            #έλεγχος αποδεκτών τιμών για τιμές  

11                 print 'Έδωσες λάθος βαθμολογία'          # από 1 έως 100 

12                 bath=int(input('Δώσε νέα αποδεκτή βαθμολογία μαθητή')) 

13         VATH.append(bath)       #εισαγωγή αποδεκτού βαθμού στη λίστα VATH 

14         SCH.append(name_sch) #εισαγωγή το όνομα σχολείου στη λίστα SCH 

15         name_sch=raw_input('Δώσε επόμενο όνομα σχολείου μαθητή ή STOP για τέλος') 

16 #4.2  Υπολογισμός Αθροίσματος και Μέσου Όρου της λίστας VATH 

17 sum=0.0                #αρχικοποίηση αθροιστή 

18 pl=len(VATH)        #μήκος λίστας (πλήθος στοιχείων λίστας) 

19 print pl 

20 for i in range (pl): 

21         sum=sum+VATH[i]   #υπολογισμός αθροίσματος βαθμών  

22 mo=sum/pl                       #υπολογισμός μέσου όρου βαθμολογιών  

23 print 'O μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθητών είναι',mo 

24 #4.3   Υπολογισμός μέγιστου βαθμού και εύρεση ονόματος μαθητή και σχολείου  

25 meg=VATH[0]         #αρχικοποίηση μεταβλητής μεγίστου 

26 on_math=ON[0]     

27 on_sch=SCH[0] 

28 for i in range (pl): 

29        if VATH[i]>meg: 

30                meg=VATH[i] 

31                on_math=ON[i] 

32                on_sch=SCH[i] 

33 print 'O μαθητής',on_math,'έχει την μεγαλύτερη βαθμολογία η οποία είναι',meg 

34 print 'και πηγαίνει στο σχολείο',on_sch 

  

  

  

  

  

  

  



 



ΘΕΜΑ 2 

2.1. Να γράψετε ςτο γραπτό  ςασ τι εμφανίηει το παρακάτω πρόγραμμα κατά τθν εκτζλεςθ του. 

 

 

1 L=[4, 12.0, 5, 'Python', 7, -3, '3.2', 6, 0, 'True'] 

2 for i in L: 

 3     print  i 

 
 

Μονάδες 10 

2.2. Δίνεται το παρακάτω τμιμα  προγράμματοσ :  

1 #Έλεγχοσ αν ζνασ αρικμόσ είναι μονόσ ι ηυγόσ 

2 ar=int(input(‘Δϊςε ζναν ακζραιο αρικμό’)) 

3 import math 

4 if ar<0: 

5       ar=abs(ar) 

6 if ar%2==0: 

7          print ‘O αρικμόσ ’, ar ,’  είναι ηυγόσ’ 

8 else: 

9          print ‘O αρικμόσ ’, ar ,’ είναι μονόσ’ 

10 tet=ar**2 

11 print ‘Το τετράγωνο του ’,ar ,’ είναι ’, tet 

12 riza=math.sqrt(ar) 

13 print ‘H τετραγωνικι ρίηα του αρικμοφ ’, ar ,’ είναι ‘,riza 

 
 

Να γράψετε ςτο γραπτό ςασ: 

α) τισ μεταβλθτζσ,  

β) Τουσ αρικμθτικοφσ τελεςτζσ, 

γ) τισ ενςωματωμζνεσ ςυναρτιςεισ,    

δ) τισ εξωτερικζσ ςυναρτιςεισ, 

ε) τισ λογικζσ ςυνκικεσ,  

που υπάρχουν ςτο παραπάνω πρόγραμμα τθσ Python.  

Μονάδες 5 

2.3. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ ακόλουκεσ λογικζσ εκφράςεισ ωσ True ιFalse αν a=4 και b=-2: 

α. a>4 and b<=1 

β. a<=5 or not -2>3 and a%2==1 

γ. a>10 or b<3 and 2*b>4 

δ. a>12 and b<10 or 3*-b>9 

ε. a-abs(b)/ 5 * 2 > 18 Μονάδες 10 



ΘΕΜΑ 2 
 
2.1.  Οι τιμές που θα εμφανιστοφν είναι: 

4 
12.0 
5 
Python 
7 
-3 
3.2 
6 
0 
Τrue 
 
 

2.2.  
 

α)  ar, tet, riza 

β)  % , ** 

γ)  int, abs 

δ)  sqrt  

ε)  ar<0, ar%2==0 

 
 
2.3.   

α.  False 

β.  True  

γ.  False 

δ.  False 

ε.  False 

 



ΘΕΜΑ 4 

Ζνα κλιμάκιο του ΕΟΔΥ διενεργεί δωρεάν μαηικοφσ δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ για COVID-

19 ςτθ Κεντρικι Πλατεία του Διμου ςασ, κάκε Τρίτθ  από τισ 11:00 ζωσ 14:00. 

Προςζρχονται πολίτεσ όλων των θλικιϊν προκειμζνου να ελζγξουν εάν ζχουν προςβλθκεί 

από τον ιό Covid-19 κάνοντασ RapidTest. Κατά τθν προςζλευςθ των πολιτϊν για ζλεγχο, 

καταγράφονται από το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για ςτατιςτικοφσ λόγουσ: 

1. θ θλικία 

2. το φφλο (‘Α’: άνδρασ, ‘Γ’: γυναίκα) 

3. το ΑΜΚΑ του πολίτθ 

4. και το αποτζλεςμα του RapidTest (με τιμζσ ‘Θ’: κετικό,  ‘Α’:αρνθτικό) 

Να γραφεί πρόγραμμα ςε Python το οποίο: 

4.1 Να διαβάηει για κάκε πολίτθ που προςζρχεται για ζλεγχο: 

α) τθν ϊρα προςζλευςθσ του, ωσ ζνα τετραψιφιο ακζραιο αρικμό (για παράδειγμα ο 

αρικμόσ 1115 αντιπροςωπεφει τθν ϊρα 11:15), β) τθν θλικία του,  γ) το φφλο του δ) τον 

ΑΜΚΑ του και ε)το αποτζλεςμα του ελζγχου. Σε καμία τιμι ειςόδου δεν απαιτείται ζλεγχοσ 

εγκυρότθτασ. 

Η καταχϊρθςθ των ςτοιχείων ςταματά όταν δοκεί ωσ ϊρα προςζλευςθσ τιμι εκτόσ του 

διαςτιματοσ 11:00- 14:00 ι όταν ζχουν ελεγχκεί 250 πολίτεσ.  

Μονάδες 7 

4.2 Να εμφανίηει τθ μικρότερθ θλικία γυναίκασ που ελζγχκθκε τθ ςυγκεκριμζνθ θμζρα. 

Θεωριςτε ότι προςζρχεται τουλάχιςτον μια γυναίκα για ζλεγχο τθ ςυγκεκριμζνθ θμζρα. 

Μονάδες 7 

4.3 Να υπολογίηει και εμφανίηει για τθ ςυγκεκριμζνθ θμζρα το ςυνολικό πλικοσ των 

πολιτϊν που ελζγχκθκαν, πόςοι ιταν κετικοί, ποιο ιταν το ποςοςτό των κετικϊν δειγμάτων 

και ποιοσ ο μζςοσ όροσ θλικίασ των πολιτϊν που βρζκθκαν κετικοί, ωσ εξισ: π.χ. 

Διενεργικθκαν 250rapidtest και ανευρζκθκαν 3 κετικά (ποςοςτό 1.2 %), με μζςο όρο 

θλικίασ τα 28.84 ζτθ.  

Μονάδες 11 

 



ΘΕΜΑ  4 

1 #Αρχικοποίηςη μεταβλητών 

2 mikro=150        #μικρότερη ηλικία 

3 pl_politon=pl_th=s_th=0  #4.3  πλήθοσ πολιτών,  4.3 πλήθοσ θετικών , 4.3 αθρ. ηλικιών θετικών 

4 #Διάβαςμα ώρασ προςζλευςησ 

5 wra=int(input('Δώςε ώρα προςζλευςησ ακζραια τιμή(11:00-14:00)')) 

6 #ζλεγχοσ αν είναι η ώρα προςζλευςησ είναι από 11:00-14:00 και αν είναι κάτω από 250 πολίτεσ 

7 while (wra>=1100 and wra<=1400) and (pl_politon<250):              #4.1 

8     #4.1 ειςαγωγή δεδομζνων ηλικία, φφλο, ΑΜΚΑ, αποτζλεςμα test 

9     ilikia=int(input('Δώςε την ηλικία ')) 

10     f=raw_input('Δώςε το φφλο (Α ή Γ') 

11     amka=raw_input('Δώςε τον AMKA') 

12     test=raw_input('Δώςε το αποτζλεςμα του Rapid test (Θ ή Α)') 

13 
 14     pl_politon=pl_politon+1     #4.3   πλήθοσ ατόμων που ζκαναν test 

15 
 16     if test=='Θ':           #4.3, Αν το αποτζλεςμα ήταν Θετικό  

17         pl_th=pl_th+1       #4.3  πλήθοσ θετικών 

18         s_th=s_th+ilikia    #4.3 άθροιςμα ηλικίασ θετικών  

19 
 20         if f=='Γ':          #4.2, Ζλεγχοσ αν είναι Γυναίκα.   

21             if ilikia<mikro:    #4.2 ζλεγχοσ για μικρότερη ηλικία 

22                 mikro=ilikia 

23                       

24     wra=int(input('Δώςε επόμενη ώρα προςζλευςησ ακζραια τιμή(11:00-14:00)')) 

25 
 26 print ' Η μικρότερη ηλικία  γυναίκασ που ελζγχθηκε είναι ', mikro  #4.2 

27 
 28 if pl_th!=0: 

29     milikia_th=float(s_th)/pl_th        #4.3 

30 else: 

31     print 'Δεν υπήρξαν θετικά αποτελζςματα' 

32     milikia_th=0 

33      

34 pososto_th=float(pl_th)/pl_politon*100          #4.3 ποςοςτο θετικών  

35 # 4.3  Εμφάνιςη αποτελεςμάτων δειγματοληπτικών ελζγχων 

36 print 'Διενεργήθηκαν ',pl_politon,' rapid test και ανευρζθηκαν ', pl_th   

37 print ' θετικά (ποςοςτό ', pososto_th,' %) με μζςο όρο ηλικίασ ', milikia_th,' ζτη.' 
 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1.  Να γράψετε  συνάρτηση  με όνομα count_A η οποία θα δέχεται ένα όνομα (με ΚΕΦΑΛΑΙΑ) και θα 

επιστρέφει πόσες φορές εμφανίζεται το γράμμα Α μέσα στο όνομα π.χ. αν δεχθεί το όνομα ΑΜΑΛΙΑ  θα 

επιστρέψει τον αριθμό 3.      

Μονάδες 6 

2.2.  Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε Python:      

 

 

1 import math 

2 x=int(input(‘Δώσε ένα αριθμό’)) 

3 if x <=10 or  x >=99:    

4     y=abs(x) * 2  

 5 else:  

6     riza=math.sqrt(x) 

7     print   riza     

8 print   x%2!=0 

 

Να γράψετε στο γραπτό σας:    

α. Τις μεταβλητές   

β. Τους λογικούς τελεστές   

γ. Τους αριθμητικούς τελεστές   

δ. Τις συνθήκες 

ε. Τους συγκριτικούς  τελεστές  

στ. Τις ενσωματωμένες συναρτήσεις της  Python 

που υπάρχουν στο παραπάνω τμήμα προγράμματος.       

           Μονάδες 7 

2.3.  Το παρακάτω τμήμα προγράμματος γράφτηκε ώστε να δημιουργεί  και να εμφανίζει τη λίστα L με τα 

εξής περιεχόμενα: 

L=[2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024]  



1 L=[] 

2 x=_(1)_ 

3 for i in range (_(2)_): 

4          (3)_.append(_(4)_) 

5         x=_(5)_ * 2 

6 print _(6)_  

 

Στο τμήμα προγράμματος υπάρχουν έξι (6) κενά, τα οποία έχουν αριθμηθεί και υπογραμμιστεί. Να γράψετε 

στο γραπτό σας τον αριθμό του κενού και δίπλα τι πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε το τμήμα προγράμματος 

να εκτελεί σωστά τη λειτουργία του.        

Μονάδες 12 

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 2 

2.1 

1 def count_A(X): 
  2     p=0 
  3     for i in X: 
  4            if   i==’A’: 

5                 p=p+1 
6      return p  

   

 

2.2 

α. x, y, riza 

β. or 

γ. * , % 

δ. x>=10, x<=99, x%2!=0 

ε. >= , <=, != 

στ. int, abs  

 

2.3 

1. 2 

2. 10 

3. L 

4. x 

5. x 

6. L 



 
ΘΕΜΑ 4 

Το διοικητικό συμβούλιο μιας εταιρείας αποφασίζει να κάνει αύξηση στους μισθούς των υπαλλήλων της 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Μισθός σε € Ποσοστό Αύξησης 

450 - 750  15% 

751 - 900 10% 

901 – 1350 5% 

>1350  2% 

Για το λόγο αυτό να γράψετε πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python που: 

4.1 Να διαβάζει το ονοματεπώνυμο κάθε ενός από τους υπαλλήλους της εταιρείας και τον μισθό τους  

επαναληπτικά μέχρι να διαβάσει ως ονοματεπώνυμο το «TELOS». Θεωρείστε ότι δε θα δοθεί μισθός 

μικρότερος από 450 ευρώ.  

Μονάδες 4 

4.2 Να καλεί την συνάρτηση extra_poso (την οποία θα πρέπει να δημιουργήσετε), που θα δέχεται τον μισθό 

του υπαλλήλου και θα υπολογίζει και θα επιστρέφει στο κυρίως πρόγραμμα το ποσό της αύξησης που 

δικαιούται ο κάθε υπάλληλος, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.   

Μονάδες 12 

4.3.  Το κυρίως πρόγραμμα να υπολογίζει και να εμφανίζει, μετά από κατάλληλο μήνυμα, τον νέο μισθό του 

υπαλλήλου και το ποσό της αύξησης που πήρε.      

Μονάδες 4 

4.4  Να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό των υπαλλήλων που πήραν αύξηση πάνω από 40 €.   

          Μονάδες 5 

 

 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό τους να σημειώνουν 

τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από αυτές. Παράδειγμα:  



 

 

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 4 

1 def extra_poso (p):                      #4.2 Συνάρτηση υπολογισμού αύξησης μισθού 

2     if p>=450 and p<=750: 

3         epipleon=p*(15/100.)         #epipleon το ποσό της αύξησης 

4     elif p>=751 and p<=900: 

5         epipleon=p*(10/100.) 

6     elif p>=901 and p<=1350: 

7         epipleon=p*(5/100.) 

8     else: 

9         epipleon=p*(2/100.) 

10     return epipleon 

11  

12 #main program 

13 pl=0; pl40=0               #4.4   pl=το πλήθος των ατόμων  pl40=πλήθος με αύξηση πάνω από 40€ 

14 onep=raw_input('Δώσε ονοματεπώνυμο υπαλλήλου')  #4.1 ονοματεπώνυμο υπαλλήλου 

15 while onep!='TELOS':                                                             #4.1 

16        pl=pl+1                                                                              #4.4 πλήθος υπαλλήλων  

17        misthos=float(input('Δώσε τον μισθό του υπαλλήλου'))  #4.1 διάβασμα μισθού 

18        poso_aux=extra_poso(misthos)       #4.2 κλήση συνάρ. extra_poso για υπολογισμό αύξησης 

19        print 'O συνολικός μισθός του ',onep,' είναι ',misthos+poso_aux,'€'   #4.3  

20        print 'H αύξηση του ', onep,' είναι: ',poso_aux,'€'                                   #4.3 

21        if poso_aux>40:                #4.4  Υπολογισμός ατόμων με αύξηση πάνω από 40€ 

22                pl40=pl40+1              #4.4 

23        onep=raw_input('Δώσε επόμενο ονοματεπώνυμο υπαλλήλου ή TELOS για ΤΕΛΟΣ')  #4.1 

24 if pl!=0:                                                       #4.4 Έλεγχος αν διάβασε στοιχεία 

25     pososto=pl40/float(pl)*100.                         #4.4  υπολογισμός ποσοστού 

26     print 'Το ποσοστό των υπαλλήλων που πήραν αύξηση πάνω από 40€ είναι: ',pososto,'%'  #4.4 

27 else: 



28     print 'Δεν διαβάστηκαν δεδομένα' 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος στη γλώσσα προγραμματισμού Python. Τι 

τιμές θα εμφανιστούν κατά την εκτέλεση του; 

1 a='Καλή'  
2 b='Άνοιξη' 

3 msg=a+'  '+b 

4 for i in range(1,len(msg),3): 

5  print i 

6 print len(msg) 
 

 

Μονάδες 10 

2.2. Να τροποποιηθεί το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού 

Python, ώστε να εμφανίζει διαδοχικά τους αριθμούς 96, 93, 90, 87, …, 3 :  

1 for i in range (3, 99, 3): 

2     print i 
 

 

Μονάδες 5 

2.3. Να ξαναγράψετε το παρακάτω τμήμα προγράμματος, χρησιμοποιώντας την εντολή 

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

1 s=0 

2 for i in range(1,10,2): 

3     s=s+i 

4     print s 

5 print s 
 

 

 

Μονάδες 10 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1. Θα εκτυπωθούν οι τιμές:  

1 

4 

7 

10 

12 

 

2.2.  Η τροποποίηση του κώδικα: 

1 for i in range (96, 0, -3): 

2     print i 
 

 

2.3. Η μετατροπή σε while θα είναι όπως παρακάτω: 

1 s=0 

2 i=1 

3 while i<10: 

4     s=s+i 

5     print s 

6     i=i+2 

7 print s 
 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Στο ακριτικό χωριό Σύνορα έχουν απογραφεί, με την τελευταία απογραφή, 380 άτομα. Να 

γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα Python, που θα χρησιμοποιηθεί για την νέα απογραφή έτσι 

ώστε να εξαχθούν κάποια απαραίτητα στατιστικά, το οποίο: 

4.1. Να διαβάζει για κάθε κάτοικο την ηλικία του μέχρι να δοθεί αρνητικός αριθμός ή 0. Δεν 

χρειάζεται έλεγχος έγκυρης τιμής. Θεωρείστε ότι στην νέα απογραφή δίνεται τουλάχιστον 

μια ηλικία. 

Μονάδες 4 

4.2. Να υπολογίζει πόσα άτομα απογράφηκαν και αν υπάρχει μείωση ή αύξηση από την 

προηγούμενη απογραφή καθώς και πόσο ήταν αυτή, μετά από κατάλληλο μήνυμα. 

Μονάδες 8  

4.3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τον μέσο όρο ηλικίας των κατοίκων του χωριού, με την 

νέα απογραφή. 

Μονάδες 5 

4.4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει την μικρότερη και την μεγαλύτερη ηλικία που έχει 

απογραφεί στην νέα απογραφή. 

Μονάδες 8 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 

γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 

μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 

 

 



 

ΘΕΜΑ 4 

1 #4.2 Αρχικοποιούμε τον μετρητή των κατοίκων της νέας απογραφής 

2 count=0 

3 #4.2 Αρχικοποιούμε τον αθροιστή των ηλικιών 

4 sum=0 

5 #4.3 Αρχικοποιώ τις μεταβλητές min, max 

6 #min, max η ελάχιστη και μέγιστη ηλικία της νέας απογραφής 

7 min=1000 

8 max=0 

9 #4.1 Ο χρήστης δίνει τις ηλικίες  των κατοίκων 

10 age=int(input('Δώσε την ηλικία κατοίκου (>0): ')) 

11 #4.1 Επανάληψη μέχρι να δοθεί αρνητικός αριθμός 

12 while age>0: 

13     count=count+1 #4.2 για τα άτομα της νέας απογραφής 

14     sum=sum+age 

15 #4.3 Υπολογίζω τα min, max 

16     If (min>age): 

17         min=age 

18     If (max<age): 

19         max=age 

20     age=int(input('Δώσε την ηλικία άλλου κατοίκου (>0): ')) 

21 
 22 #4.2 Εμφάνιση κατοίκων νέας απογραφής 

23 print 'Ο αριθμός κατοίκων με την νέα απογραφή είναι:', count 

24 #4.2 Υπολογισμός και εμφάνισης αύξησης ή μείωσης 

25 if count>380: 

26        print 'έχουμε αύξηση: ', count-380, 'κατοίκων' 

27 elif count<380: 

28        print 'έχουμε μείωση: ', 380-count,'κατοίκων' 

29 else: 

30        print 'Ίδιος αριθμός κατοίκων' 

31 
 32 #4.2 Βρίσκουμε και εκτυπώνουμε τον μέσο όρο των ηλικιών 

33 mesos_oros=float(sum)/count 

34 
 35 print 'Ο μέσος όρος ηλικιών είναι: ',mesos_oros 

36 
 37 #4.3 Εκτυπώνουμε τα αποτελέσματα 

38 print 'Η μικρότερη ηλικία είναι :  ', min 

39 print 'Η μεγαλύτερη ηλικία είναι: ', max 
 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1. Να συμπληρώσετε την παρακάτω παράγραφο, που περιγράφει τον  Αντικειμενοστρεφή 

Προγραμματισμό (Object-oriented programming - OOP), με τα σωστά λεκτικά που δίνονται 

ακολούθως και στη σωστή πτώση. 

Πρόκειται για είδος προγραμματισμού που περιστρέφεται γύρω από την έννοια …(Α)…. η 

οποία περιγράφει …..(Β)…, τα οποία περιέχουν δεδομένα στη μορφή …..(Γ)…και κώδικα στη 

μορφή…(Δ)…. 

Αντικείμενο (Object),  

Κλάση (Class),  

Μέθοδοι (Methods) 

Ιδιότητες (Properties),  

Μονάδες 12 

2.2. Να γράψετε στο γραπτό σας τι θα εμφανίσει η εκτέλεση των παρακάτω τμημάτων 

προγραμμάτων. Δικαιολογείστε τις απαντήσεις σας. 

Τμήμα προγράμματος 1  Τμήμα προγράμματος 2 

1 Α =0   
2 while  Α>5:   
3       print Α   
4       Α =Α – 2   
5 print “Τέλος επανάληψης ” 

 
 

 

1 for i in range (0,100,100): 

2  print i  
 

 

(Μονάδες 6) (Μονάδες 7) 

Μονάδες 13 

 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1.  

Α - της Κλάσης (Class)   

 Β - Αντικείμενα (Objects) 

Γ - Ιδιοτήτων (Properties)   

 Δ - Μεθόδων (Methods) 

 

2.2.  

 

1. Τέλος επανάληψης. Δεν ικανοποιείται η συνθήκη στην επανάληψη και δεν εκτελεί ποτέ τις 

εντολές του βρόχου. 

2. 0. Ο βρόχος εκτελείται μόνο μια φορά, όταν το i είναι 0. Η επόμενη τιμή είναι 0+100 =100 

εκτός του range. 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Μια ομάδα μπάσκετ έδωσε στην Euroleague  12 αγώνες.  

Να αναπτύξετε πρόγραμμα στην γλώσσα προγραμματισμού Python το οποίο: 

4.1. Να διαβάζει τους πόντους που πέτυχε η ομάδα σε κάθε αγώνα. Οι πόντοι αυτοί να 

είναι θετικός αριθμός. 

Μονάδες 7 

4.2. Για κάθε αγώνα, να εμφανίζει το μήνυμα «Υπέροχα» αν η επίδοση της ομάδας είναι 

άνω των 85 πόντων. 

Μονάδες 8 

4.3. Να εμφανίζει το μέσο όρο των πόντων που πέτυχε η ομάδα στους 12 αυτούς αγώνες. 

Μονάδες 10 

 
Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 
γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 
μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

1 s=0                                   #4.3, αρχικοποίηση μετρητή 

2 #εντολή επανάληψης για το διάβασμα πόντων κάθε αγώνα 

3 #και έλεγχο επίδοσης 

4 for i in range (12)           #4.1, 4.2 

5 

 

x=int(input('Δώσε πόντους'))             #4.1, εισαγωγή πόντων 

6 

 

while x<=0:         #4.1, έλεγχος αν οι πόντοι είναι θετικός αριθμός 

7 

  

print "έδωσες αρνητικό αριθμό"   #4.1, μήνυμα λάθους 

8 

  

x=int(input('Δώσε ξανά σωστούς πόντους:'))   #4.1, επαναεισαγωγή  

9 

 

s=s+x                  #4.3, άθροιση πόντων για μέσο όρο 

10 

 

if x>85:               #4.2, έλεγχος επίδοσης 

11 

  

print "Υπέροχα"      #4.2, μύνημα υψηλής επίδοσης 

12 mo=s/12.                           #4.3, εύρεση μέσου όρου 

13 print mo                           #4.3, εκτύπωση μέσου όρου 

 

 

 

 

  

  

  

  

   

   

    

    

   

   

    

  

  

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1. Δίνονται οι τιμές των μεταβλητών Α=5, Β=3, C=4, D=2 και η παρακάτω σύνθετη λογική 

έκφραση: 

not(Α+Β*3>15) or (C*4 % 2 == Β**(C-2) and (C == 8 / D)) 

Να αντικαταστήσετε τις μεταβλητές με τις τιμές που δίνονται, να εκτελέσετε τις αριθμητικές 

πράξεις, να κάνετε τις απαραίτητες συγκρίσεις και να εκτελέσετε τις λογικές πράξεις, ώστε 

να υπολογίσετε την τελική τιμή της έκφρασης. 

Μονάδες 5 

2.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1,2,3,4,5 της  Στήλης Α και δίπλα το γράμμα 

α, β, γ, δ, ε της Στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοιχία. 

 

Στήλη Α Στήλη Β  

1.    X==2: α. int 

2.    if X%2!=0    β. Έλεγχος για μη πολλαπλάσιος του 2 

3.    if X%2==0   γ. Συνθήκη 

4.    done=Τrue δ. Έλεγχος για άρτιος  

5.     Χ=4 ε. boolean  

Μονάδες 10 

  



2.3. Δίνεται ο παρακάτω κώδικας σε γλώσσα προγραμματισμού Python. Τι τιμές θα 

εμφανιστούν κατά την εκτέλεση του αν δοθούν οι τιμές: 

 α) 80,   β) -100,  γ) 0,  δ) 150 

1 v=int(input('Δώσε βαθμολογία'))  
2 if v <=100:     
3  if  v <=85:    
4   if  v<=70:    
5    if  v <=55:  
6     print 'ΑΠΟΤΥΧΙΑ' 

7    else:  
8     print 'C'  
9   else:    

10    print 'B'  
11  else:     
12   print 'A'    
13 else:      
14     print 'Έδωσες λάθος βαθμό'  

 
 

Να γράψετε στο τετράδιο σας το α, β, γ ή δ και δίπλα την τιμή που θα εμφανιστεί σύμφωνα 

με τις παραπάνω τιμές εισόδου.  

Μονάδες 10 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1. True 

Α+Β*3=14 άρα η Α+Β*3> 15 είναι False και με το not μπροστά γίνεται True, οπότε η 

παράσταση ολόκληρη είναι επίσης True αφού έχουμε τον τελεστή or να συνδέει τις δύο 

προτάσεις. 

2.2.  

1  γ 

2  β 

3  δ 

4  ε 

5  α 

2.3.  

Είσοδος Έξοδος 

80 Β 

-100 ΑΠΟΤΥΧΙΑ 

0 ΑΠΟΤΥΧΙΑ 

150 Έδωσες λάθος βαθμό 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Σε ένα εργοστάσιο κατασκευής τρισδιάστατων εκτυπωτών απασχολούνται 35 υπάλληλοι. Ο 

μηνιαίος μισθός του κάθε υπαλλήλου προκύπτει με τον παρακάτω τρόπο: 

 ο κάθε υπάλληλος έχει βασικό μισθό 720 €, 

 για κάθε ώρα υπερωρίας που εργάστηκε μέσα στον μήνα αμείβεται με 5 € ανά ώρα, 

 για κάθε τρία χρόνια εργασίας λαμβάνει χρονοεπίδομα 25 € ανά τριετία, π.χ. εάν 

κάποιος υπάλληλος έχει 10 χρόνια εργασίας, θα λάβει 3 * 25=75 € επίδομα, 

 ο άθροισμα όλων των παραπάνω δημιουργούν τον ακαθάριστο μισθό του 

υπαλλήλου. 

Στον ακαθάριστο μισθό του κάθε υπαλλήλου, που υπολογίζεται όπως παραπάνω, υπάρχουν 

οι παρακάτω κρατήσεις:  

 8% για το ταμείο της ασφάλισης του υπαλλήλου, και  

 το 7% για την σύνταξη του υπαλλήλου.   

Να αναπτύξετε πρόγραμμα στην γλώσσα προγραμματισμού Python το οποίο 

4.1. Να διαβάζει για κάθε υπάλληλο το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό υπερωριών που 

εργάστηκε κατά τον μήνα Μάρτιο καθώς και τα χρόνια εργασίας του υπαλλήλου. Τα χρόνια 

εργασίας να είναι μη αρνητικός αριθμός. 

Μονάδες 6 

4.2. Να υπολογίζει τον ακαθάριστο μισθό του υπαλλήλου (όπως περιγράφεται παραπάνω) 

και θα τον εμφανίζει μετά το μήνυμα «Ο μικτός σου μισθός είναι». 

Μονάδες 7 

4.3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου και τις καθαρές 

αποδοχές του μετά το μήνυμα «Οι καθαρές σου αποδοχές είναι».   

Μονάδες 8 

4.4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το σύνολο των κρατήσεων από όλους τους υπαλλήλους 

μετά το μήνυμα «Οι συνολικές κρατήσεις των 35 υπαλλήλων είναι».   

Μονάδες 4 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 
γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 
μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 



 
 



ΘΕΜΑ 4 

1.  s_kratiseis=0 #4.4 αρχικοποιει τον αθροιστή για τις συνολικές κρατήσεις 

2.  for i in range (35):      

3.      basikos=720.00 # εκχωρείται τιμή στον βασικό μισθό   

4.      # 4.1,διαβάζει το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου   

5.      onoma=raw_input('Δώσε ονοματεπώνυμο υπαλλήλου: ')   

6.      #4.1 διαβάζει τον αριθμό των υπερωριών σε ώρες   

7.      wres=int(input('Δώσε αριθμό υπερωριών σε ώρες: '))   

8.      # 4.1, διαβάζει τα χρόνια εργασίας του υπαλλήλου    

9.      xronia = int(input('Δώσε τα χρόνια εργασίας: '))   

10.      #4.1 έλεγχος αν τα χρόνια εργασίας ειναι μη αρνητικός αριθμός  

11.      while xronia<0:      

12.          print "Έδωσες αρνητικό αριθμό"    

13.          xronia = int(input('Δώσε σωστά τα χρόνια εργασίας: '))  

14.      #4.2 υπολογισμός υπερωριών     

15.      m_wres=wres*5.00      

16.      #4.2 υπολογισμός χρονοεπιδόματος    

17.      m_xronos=25.00*(xronia/3)     

18.      #4.2 υπολογισμός ακαθάριστου μισθού και εμφάνισή του  

19.      salary=basikos+m_wres+m_xronos    

20.      print 'Ο μικτός σου μισθός είναι: ', salary    

21.      #4.3 υπολογισμός κρατήσεων      

22.      t_asf=salary*8/100      

23.      t_sin=salary*7/100      

24.      kratiseis=t_asf+t_sin #αθροίζει τις κρατήσεις του υπαλλήλου  

25.      s_kratiseis=s_kratiseis+kratiseis #4.4 Ενημερώνει τον αθροιστή  

26.      #4.3 υπολογισμός καθαρών αποδοχών και εμφάνισή τους  

27.      clean_salary=salary-kratiseis     

28.      print 'Ο/H ', onoma, 'οι καθαρές σου αποδοχές είναι: ', clean_salary 

29.  #4.4 εμφανίζει τις συνολικές κρατήσεις    

30.  print 'Οι συνολικές κρατήσεις των 35 υπαλλήλων είναι: ', s_kratiseis 

 

 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1. Δίνεται το παρακάτω τμιμα προγράμματοσ ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ Python:  

1 x=24 

2 while x!=0: 

3           y=x%10 

4           if y%2==0: 

5                   x=x+1 

6                  print x , y 

7           else: 

8                   x=x/2 

9                   print  y , x 

 

Επίςθσ δίνεται το παρακάτω υπόδειγμα- πίνακασ (πίνακασ τιμϊν) :  

 x y Ζξοδοσ 

Αρχικζσ Τιμζσ 24 ?  

1θ Επανάλθψθ … … … 

…. … … … 

Να μεταφζρετε ςτο γραπτό ςασ τον παραπάνω πίνακα και να τον  ςυμπλθρϊςετε, 

προςκζτοντασ μία νζα γραμμι ςτον πίνακα για κάκε επανάλθψθ του προγράμματοσ.   

          Μονάδες 12 

 

2.2. Να γράψετε μια ςυνάρτθςθ με όνομα check_num  θ οποία κα δζχεται ζναν ακζραιο 

αρικμό x, και κα επιςτρζφει τθν τιμι True  αν ο αρικμόσ είναι μονόσ ι τθν τιμι False αν ο 

αρικμόσ είναι ηυγόσ.  

Μονάδες 6 

 

2.3. Δίνεται το παρακάτω τμιμα προγράμματοσ ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ Python, το 

οποίο υπολογίηει και τυπϊνει το άκροιςμα των κετικϊν ακεραίων αρικμϊν που είναι 

πολλαπλάςιοι του 3 και βρίςκονται ςτο διάςτθμα από το 100 ζωσ το 999.  



1 i = _(1)_ 

2 s = 0  

3 while  i_(2)_ 999 :  

4                  if  i_(3)_3 = =_(4)_ :  

5                          s = _(5)_ + i  

6                   i = i + _(6)_.  

7 print " Το άκροιςμα είναι: " , _(7)_ 

 

Στο τμιμα προγράμματοσ υπάρχουν υπογραμμιςμζνα κενά τα οποία ζχουν αρικμθκεί. Να 

γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τουσ αρικμοφσ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 και 7 που αντιςτοιχοφν ςτα κενά του 

παραπάνω τμιματοσ προγράμματοσ και δίπλα ςε κάκε αρικμό αυτό που πρζπει να 

ςυμπλθρωκεί για να υλοποιείται ςωςτά το τμιμα προγράμματοσ.   

           Μονάδες 7 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

 x y Έξοδος 

Αρχικές Τιμές  24 ?  

1η Επανάληψη 25 4 25  4 

2η Επανάληψη 12 5 5  12 

3η Επανάληψη 13 2 13  2 

4η Επανάληψη 6 3 3  6 

5η Επανάληψη 7 6 7  6 

6η Επανάληψη 3 7 7  3 

7η Επανάληψη 1 3 3  1 

8η Επανάληψη 0 1 1  0 

 

2.2 

1 def  check_num(x): 

2         if x%2==1: 

3             return True 

4         else: 

5             return False 

 

 

2.3 

1. 100 

2. <= 

3. % 

4. 0 

5. S 

6. 1 

7. S 



ΘΕΜΑ 4 

Οι μαθητές της Β’ Λυκείου προκειμένου να μαζέψουν χρήματα αποφάσισαν να κάνουν ένα 

bazaar πουλώντας κάποια αναμνηστικά με σκοπό να συγκεντρώσουν ένα ποσό για την 

οικονομική ενίσχυση του σχολικού ταμείου για να πάνε μια  τριήμερη εκδρομή στη Λίμνη 

Πλαστήρα. Να γράψετε πρόγραμμα σε Python το οποίο: 

4.1. Να διαβάζει συνεχώς το ποσό των χρημάτων που δίνουν  κάποιοι  πολίτες για την αγορά 

αναμνηστικών μέχρι το συνολικό ποσό των αγορών που πρόκειται να αποταμιευθεί  να 

ξεπεράσει τα 1.500 € .          

Μονάδες 9 

4.2. Εμφανίζει το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε  και  το πλήθος των ατόμων που συνέβαλαν 

για την εκταμίευση του ποσού αυτού.     

           Μονάδες 6 

4.3. Υπολογίζει και εμφανίζει το ποσοστό των πολιτών  που έδωσαν παραπάνω από 50€.  

            Μονάδες 7 

4.4. Υπολογίζει και εμφανίζει το μικρότερο ποσό που δόθηκε στο bazaar αγορών.  

           Μονάδες 3 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό 

τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά 

από αυτές. Παράδειγμα:  

 



ΘΕΜΑ 4. 

1 synolo=0.0                #4.1   Αρχικοποίηση μεταβλητής synolo 

2 atoma=0; pl50=0     #4.2 , 4.3 Αρχικοποίηση atoma που συμμετείχαν, pl50 άτομα με ποσό>50€ 

3 mikrotero=150000   #4.4    Αρχικοποίηση μεταβλητής mikrotero ποσό 

4 while synolo<=1500:                                                 #4.1   Όσο synolo <1500 € δούλεψε 

5          poso=input('Δώσε το ποσό της αγοράς')     #4.1   Διάβασε ποσό αγοράς 

6          synolo=synolo+poso                       #4.1   Υπολόγισε το μέχρι στιγμής synolo  

7          atoma=atoma+1                             #4.2   τα άτομα που συμμετείχαν  

8          if poso<mikrotero:                          #4.4    Εύρεση ελαχίστου 

9                  mikrotero=poso                       #4.4 

10          if poso>50:                                        #4.3    Εύρεση πόσοι έδωσαν πάνω από 50€ 

11                 pl50=pl50+1                               #4.3 

12 print 'Το συνολικό που συγκεντρώθηκε είναι',synolo,'€'                                 #4.2  

13 print  'και συνέβαλαν',atoma,'άτομα για να συγκεντρωθεί αυτό το ποσό'  #4.2 

14 pososto=(pl50/float(atoma))*100.                                                                                   #4.3 

15 print 'Το ποσοστό των πολιτών που έδωσαν πάνω από 50 € είναι',pososto,'%'     #4.3 

16 print 'Το μικρότερο ποσό που δόθηκε στο bazaar είναι',mikrotero,'€'                     #4.4 

 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τις σωστές λογικές τιμές. 

Χ Υ not Χ Χ and Υ 

True True False 2 

True False  1 False 

False True True 3 

False False True 4 

 Να γράψετε στο γραπτό σας τον αριθμό (1 έως 4) που αντιστοιχεί στο κενό κελί του πίνακα 

και δίπλα τη σωστή ένδειξη True ή False. 

Μονάδες 4 

2.2. Να γράψετε στο γραπτό σας τους αριθμούς που θα εμφανίσει η εκτέλεση των παρακάτω 

τμημάτων προγραμμάτων.  

Τμήμα προγράμματος 1  Τμήμα προγράμματος 2 

1 Α =10 

2 while  Α>5: 

3  print  Α 

4  Α = Α – 1 

 
 

 

1 for i in range (0,100,20): 

2       print i print i  
 

 

(Μονάδες 6) (Μονάδες 7) 

Μονάδες 13 

2.3. Να μετατρέψετε, έτσι ώστε να δίνει τα ίδια αποτελέσματα, το παραπάνω Τμήμα 

προγράμματος 1, χρησιμοποιώντας την επαναληπτική δομή for. 

Μονάδες 8 



ΘΕΜΑ 2 

2.1.  

1. False 

2. True 

3. False 

4. False 

 

2.2.  

Α) 10,9,8,7,6 

Β) 0,20,40,60,80 

 

2.3.  

1 for A in range (10,5,-1): 

2      print A  
 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Μια αεροπορικι εταιρεία πρόκειται να προςφζρει ειδικό επίδομα (bonus) ςτουσ 300 

ιπτάμενουσ φροντιςτζσ (αεροςυνοδοφσ) που απαςχολεί. Το bonus υπολογίηεται ςαν ζνα 

ποςοςτό των ετιςιων αποδοχών τουσ, ανάλογα με τα μίλια πτιςεων που πραγματοποίθςαν 

ςυνολικά κατά το περαςμζνο ζτοσ, με βάςθ τον παρακάτω πίνακα: 

Ετήσια μίλια πτήσεων Ποσοστό bonus (επί των 

ετήσιων αποδοχών) 

200000-250000  5% 

250001 - 300000 10% 

>300000  15% 

Οι ιπτάμενοι φροντιςτζσ που πραγματοποίθςαν λιγότερα από 200000 μίλια πτιςεων ετθςίωσ, 

δε δικαιοφνται bonus. Ο υπολογιςμόσ του bonus δεν γίνεται κλιμακωτά. 

 Να γραφεί πρόγραμμα ςε Python που: 

4.1 Για κάκε ιπτάμενο φροντιςτι διαβάηει τον κωδικό εργαηομζνου του (EMPL), τα μίλια 

πτιςεων (MIL) που ςυμπλιρωςε κατά το περαςμζνο ζτοσ και τισ ετιςιεσ αποδοχζσ του ςε 

ευρώ (SAL), χωρίσ να πραγματοποιείται ζλεγχοσ ορκότθτασ των πλθκτρολογοφμενων 

δεδομζνων. 

Μονάδες 4 

4.2 Υπολογίηει το ποςό του bonus που δικαιοφται ο ςυγκεκριμζνοσ ιπτάμενοσ φροντιςτισ, με 

βάςθ τον παραπάνω πίνακα και το εμφανίηει, εφόςον δεν είναι μθδενικό. Αν ο ιπτάμενοσ 

φροντιςτισ δε δικαιοφται bonus, εμφανίηει το μινυμα “Ο ιπτάμενοσ φροντιςτισ δε δικαιοφται 

bonus!”  

Μονάδες 12 

4.3 Βρίςκει κι εμφανίηει τον κωδικό εργαηομζνου του φροντιςτι αζροσ με τα περιςςότερα 

ετιςια μίλια πτιςθσ, κακώσ και πόςα ιταν τα ετιςια μίλια του. Θεωροφμε πωσ είναι 

μοναδικόσ.  

Μονάδες 5 



4.4 Υπολογίηει κι εμφανίηει το ςυνολικό ποςό που κα διακζςει θ αεροπορικι εταιρεία για τα 

bonus των ιπτάμενων φροντιςτών. 

Μονάδες 4 

 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανισ θ φπαρξθ τθσ ίδιασ εςοχισ, ςυςτινεται οι μακθτζσ ςτο γραπτό 

τουσ να ςθμειώνουν τισ εντολζσ που ανικουν ςτο ίδιο μπλοκ με μία κάκετθ γραμμι μπροςτά 

από αυτζσ. Παράδειγμα:  

 

 

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 4 

1 MAX_MIL = -1  # 4.3 Αρχικοποίηςη τησ τιμήσ των μζγιςτων ετήςιων μιλίων 
2 sum = 0.0  # 4.4 Αρχικοποίηςη του ςυνολ. ποςοφ για τα bonus 
3 # Ερώτημα 4.1: Ειςαγωγή δεδομζνων για τουσ 300 ιπτ. φροντιςτζσ 
4 for x in range(300): 
5     EMPL = raw_input("Δώςε τον κωδικό του ιπτάμενου φροντιςτή:") 
6     MIL = int(input("Δώςε τα ετήςια μίλια του:")) 

7     SAL = float(input("Δώςε τισ ετήςιεσ αποδοχζσ του ςε ευρώ:")) 
8     # Ερώτημα 4.2: Υπολογιςμόσ του bonus που δικαιοφται ο φροντιςτήσ 
9     if MIL < 200000: 

10         bonus = 0.0 
11     elif MIL <= 250000: 
12         bonus = 5 / 100. * SAL 
13     elif MIL <= 300000: 
14         bonus = 10 / 100. * SAL 
15     else: 
16         bonus = 15 / 100. * SAL 
17     if bonus != 0: 
18         print "O ιπτάμενοσ φροντιςτήσ θα πάρει bonus:", bonus 
19     else: 

20         print "O ιπτάμενοσ φροντιςτήσ δε δικαιοφται bonus!" 
21     # 4.3: Αν τα ετήςια μίλια του ιπτ. φροντιςτή είναι περιςςότερα  
22     # από το τρζχον μζγιςτο, ενημερώνονται και τα μζγιςτα μίλια 
23     #  αλλά και ο κωδικόσ του φροντιςτή που τα πραγματοποίηςε 
24     if MIL > MAX_MIL: 
25         MAX_MIL = MIL 
26         MAX_EMPL = EMPL 
27     sum = sum + bonus  # 4.4 Πρόσθεση του bonus του φροντιστή στο σφνολο 
28 # Ερώτημα 4.3: 
29 print "Κωδικόσ ιπτ. φροντιςτή με τα περιςςότερα ετήςια μίλια:", MAX_EMPL 
30 print " και τα ετήςια μίλια του ήταν ", MAX_MIL 
31 # Ερώτημα 4.4: 

32 print "Το ςυνολικό ποςό που θα διαθζςει η εταιρεία ςτα bonus είναι: ", sum 
 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 2 
2.1.  

Α. Να γράψετε ιςοδφναμο με το παρακάτω τμιμα προγράμματοσ Python, χρθςιμοποιϊντασ 

τθν εντολι επανάλθψθσ while αντί τθσ εντολισ επανάλθψθσ for.  

1 gin= 1 

2 for x in range(10) : 

3     gin= gin * x 

4     print x 

5 print gin  
 

 

Μονάδες 5 

Β. Πόςεσ φορζσ κα εκτελεςτεί θ εντολι 3 (gin=gin*x); 

Μονάδα 1 

Γ. Ποιεσ τιμζσ κα εμφανιςτοφν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του παραπάνω τμιματοσ 

προγράμματοσ;  

Μονάδες 5 

 

 

2.2.  

Να αντιςτοιχίςετε κάκε ςτοιχείο τθσ ςτιλθσ Α του ακόλουκου πίνακα, με το κατάλλθλο 

ςτοιχείο τθσ ςτιλθσ Β. Δφο από τα ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Β περιςςεφουν:  

Στήλη Α Στήλη Β 

1. == Α. Αρικμθτικόσ τελεςτισ 

2.  pow  Β. Συγκριτικόσ τελεςτισ 

3. % Γ. Λογικόσ Τελεςτισ  

4. power Δ. Ενςωματωμζνθ ςυνάρτθςθ 

 Ε. Μθ ενςωματωμζνθ ςυνάρτθςθ 

 ΣΤ. Όνομα μεταβλθτισ 

Μονάδες 4 

  



2.3   

Στο παρακάτω τμιμα προγράμματοσ ςε Python υπάρχουν πζντε (5) κενά, τα οποία ζχουν 

αρικμθκεί και υπογραμμιςτεί. Να γράψετε ςτο γραπτό ςασ τον αρικμό του κάκε κενοφ και 

δίπλα τι πρζπει να ςυμπλθρωκεί, ϊςτε το τμιμα προγράμματοσ να υπολογίηει και να εμφανίηει 

το άκροιςμα των περιττϊν ακεραίων από το 100 ζωσ το 200. 

1 sum= …(1)… 

2 for x in range( …(2)… , …(3)…) : 

3     if x …(4)… : 

4         sum= sum + …(5)… 

5 print "Το άκροιςμα είναι:",  sum 
 

 

Μονάδες 10 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 2 

2.1 

Α. 

1 gin= 1 

2 x=0 

3 while x <10 : 

4     gin= gin * x 

5     print  x 

6     x=x+1 

7 print  gin 
 

 

Β. Η εντολή gin=gin*x θα εκτελεςτεί 10 φορζσ 

Γ. Κατά την διάρκεια τησ εκτζλεςησ του προγράμματοσ θα εμφανιςτοφν οι τιμζσ:  

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9,0 

 

2.2 

1.  Β 

2. Δ 

3. Α 

4. ΣΤ 

 

2.3 

(1):  0 

(2):  100 

(3):  200 

(4):  % 2 == 1 

(5):  x 

 



ΘΕΜΑ 2 
2.1.  

Δίνονται οι τιμζσ των μεταβλθτϊν a= -5 , b= 5, c= 3 και d= 9. Να βρείτε, δείχνοντασ αναλυτικά 

τα βιματα που ακολουκείτε για τθ λφςθ, αν θ ζκφραςθ που ακολουκεί είναι Αλθκισ (True), ι 

Ψευδισ (False): 

not((b % 5 == 0) and ( c**2 +a < d/2 )) 

Μονάδες 10 

2.2   

Το ακόλουκο πρόγραμμα ςε Python ζχει γραφεί για να διαβάηει 5 κετικοφσ αρικμοφσ και να 

υπολογίηει και να εμφανίηει το γινόμενο όςων από αυτοφσ είναι μεγαλφτεροι του 10 και 

πολλαπλάςιοι του 3 (ςυγχρόνωσ). Στο πρόγραμμα, όμωσ, υπάρχουν πζντε (5) λάκθ. Για κάκε 

ζνα από τα λάκθ να γράψετε ςτο γραπτό ςασ τον αρικμό τθσ γραμμισ ςτθν οποία το 

εντοπίςατε, να περιγράψετε το λάκοσ και να δθλϊςετε το είδοσ του λάκουσ: 

1 p=0 

2 for i in range(1,5): 

3     x=int(input("Δϊςε ζνα κετικό ακζραιο:")) 

4     if x > 10 or x mod 3 == 0: 

5     p= p*x 

6 print "ΓΙΝΟΜΕΝΟ=" ,  p 
 

 

Μονάδες 15 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 2 

2.1 

Για a= -5 , b=5, c=3 και d=9: 

not((b % 5 == 0) and ( c**2 +a < d/2 )) 

not((5 % 5 == 0) and ( 3**2 +(-5) < 9/2 )) 

not((5 % 5 == 0) and ( 9 +(-5) < 9/2 )) 

not((0 == 0)  and  ( 9 + (-5) < 4 )) 

not((0 == 0) and ( 4 < 4 )) 

not(Αλθκισ and Ψευδισ) 

not( Ψευδισ ) 

Αλθκισ 

Η ζκφραςθ είναι Αλθκισ. 

 

2.2 

 

Αριθμός 
γραμμής 

Περιγραφή λάθους 
Είδος 

λάθους 

1 
Το γινόμενο πρζπει να αρχικοποιείται ςτθν τιμι 1 κι όχι 
ςτθν τιμι 0. Σωςτό: p=1 

Λογικό 

2 
Διαβάηονται 4 ακζραιοι κι όχι 5, όπωσ πρζπει. Σωςτό: 
range(1,6) ι range(5) 

Λογικό 

4 
Για να ιςχφουν ταυτόχρονα οι δφο περιοριςμοί απαιτείται 
ο λογικόσ τελεςτισ and (κι όχι ο τελεςτισ or). 

Λογικό 

4 
Ο τελεςτισ που δίνει το υπόλοιπο τθσ ακζραιασ διαίρεςθσ 
γράφεται  % (κι όχι mod) 

Συντακτικό 

5 
Η εντολι p=p*x περιλαμβάνεται ςτθν if κι επομζνωσ 
απαιτείται εςοχι  

Συντακτικό 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας κατ’ όγκο των καυσαερίων σε οξείδια του 

αζώτου (NOx) ανηγμένη σε οξυγόνο αναφοράς 3%, σε ppm είναι 150. Σε περίπτωση που ο 

ρύπος αυτός ξεπεράσει τα 150 ppm πρέπει να ληφθούν μέτρα. Τα υπουργείο περιβάλλοντος 

έχει εγκαταστήσει 50 σταθμούς μέτρησης του ρύπου σε διάφορα σημεία της χώρας. 

Να αναπτύξετε πρόγραμμα στην γλώσσα προγραμματισμού Python το οποίο 

4.1. Να διαβάζει την αριθμητική τιμή του ρύπου για κάθε σταθμό μέτρησης. Η αριθμητική 

τιμή αυτή να είναι θετικός αριθμός. 

Μονάδες 7 

4.2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των σταθμών με ένδειξη μεγαλύτερη από 150.  

Μονάδες 8 

4.3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τη μέση τιμή του ρύπου στους 50 σταθμούς. 

Μονάδες 10 

 
Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 
γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 
μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

 

 

1 k=0    #4.2, αρχικοποίηση μετρητή 
2 s=0    # 4.3, αρχικοποίηση αθροιστή 
3 #εντολή επανάληψης για την μέτρηση ρύπων στους 50 σταθμούς 
4 for i in range (0,50):      #4.1 
5  x=int(input('Δώσε τιμή ρύπου:'))       #4.1, εισαγωγή ρύπου 
6 #έλεγχος αρνητικού ρύπου και επαναεισαγωγή έως ότου δοθεί θετικός αριθμός 
7  while x<=0:        #4.1, έλεγχος  
8   print " Έδωσες αρνητικό αριθμό"          #4.1, μήνυμα προειδοποίησης 
9   x=int(input('Δώσε ξανά σωστούς ρύπους:'))    #4.1, επαναεισαγωγή ρύπου 

10  s=s+x             #4.3, άθροιση ρύπων για μέσο όρο 
11 #έλεγχος και εύρεση αριθμού σταθμών για επικίνδυνες τιμές ρύπου  
12  if x>150:       #4.2, έλεγχος 
13   k=k+1    #4.2, αύξηση του μετρητή 
14 mo=s/50.     #4.3, εύρεση μέσου όρου 
15 print k         #4.2, εκτύπωση αριθμού σταθμών με υψηλές τιμές ρύπων 
16 print mo     #4.3, εκτύπωση μέσου όρου 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Ο εκατομμυριοςτόσ πελάτθσ ενόσ πολυκαταςτιματοσ λαμβάνει από τθ Διεφκυνςθ του 

πολυκαταςτιματοσ ωσ δϊρο το ποςό των 1000 ευρϊ, το οποίο μπορεί να διακζςει για αγορζσ 

εντόσ του πολυκαταςτιματοσ. 

Να γράψετε πρόγραμμα ςε Python το οποίο: 

4.1 Για κάκε είδοσ που επικυμεί να αγοράςει ο πελάτθσ κα διαβάηει τθν ονομαςία είδουσ και 

το κόςτοσ αγοράσ του ςε ευρϊ, χωρίσ να απαιτείται ζλεγχοσ ορκότθτασ των 

πλθκτρολογοφμενων δεδομζνων. Αν το υπόλοιπο χρθμάτων επαρκεί για τθν αγορά, τότε κα 

εμφανίηεται το μινυμα "Επιτυχισ αγορά" και κα αφαιρείται το κόςτοσ αγοράσ από το 

υπόλοιπο. Διαφορετικά κα εμφανίηεται το μινυμα "Δεν επαρκεί το υπόλοιπο". 

Μονάδες 8 

4.2 Η διαδικαςία των αγορϊν κα τερματίηεται είτε όταν ωσ ονομαςία είδουσ δοκεί θ λζξθ 

"TELOS", είτε όταν μθδενιςκεί το υπόλοιπο των χρθμάτων. 

Μονάδες 5 

4.3 Το πρόγραμμα κα εμφανίηει τθν ονομαςία του ακριβότερου είδουσ που αγοράςτθκε, 

κακϊσ και το κόςτοσ αγοράσ του. Θεωρείςτε ότι κα αγοραςτεί τουλάχιςτον ζνα είδοσ. 

Μονάδες 8  

4.4 Στθν περίπτωςθ που δεν ξοδεφτθκε όλο το ποςό, κα εμφανίηεται το ποςό που περίςςεψε. 

Διαφορετικά κα εμφανίηεται το μινυμα "Μθδενικό υπόλοιπο".  

Μονάδες 4 

 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανισ θ φπαρξθ τθσ ίδιασ εςοχισ, ςυςτινεται οι μακθτζσ ςτο γραπτό 

τουσ να ςθμειϊνουν τισ εντολζσ που ανικουν ςτο ίδιο μπλοκ με μία κάκετθ γραμμι μπροςτά 

από αυτζσ. Παράδειγμα:  

 

 

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 4 

1 MAX_COST = -1  # 4.3  Αρχικοποίθςθ του μζγιςτου κόςτουσ αγοράσ 

2 YPOL = 1000  # Αρχικοποίθςθ του υπολοίπου 

3 
 4 # Ειςαγωγι ονομαςίασ 1ου είδουσ προσ αγορά 

5 EIDOS = raw_input('Δώςε την ονομαςία του 1ου είδουσ:') 

6 
 7 # Ερώτθμα 4.2: Οι αγορζσ ςυνεχίηονται όςο υπάρχει υπόλοιπο και 

8 # δεν ζχει δοκεί ωσ ονομαςία είδουσ θ λζξθ "TELOS" 

9 while YPOL>0 and EIDOS!='TELOS': 

10     COST = float(input('Δώςε το κόςτοσ αγοράσ ςε ευρώ:')) 

11     # 4.1: εξετάηουμε αν είναι εφικτι θ αγορά 

12     if COST <= YPOL: 

13         print 'Επιτυχήσ αγορά' 

14         YPOL = YPOL - COST 

15         # Ερώτθμα 4.3: Αν τo κόςτοσ αυτοφ του είδουσ είναι μεγαλφτερο 

16         # από το τρζχον μζγιςτο, ενθμερώνεται και το μζγιςτο κόςτοσ,  

17         # αλλά και θ ονομαςία του ακριβότερου αγοραςμζνου είδουσ  

18         if COST > MAX_COST: 

19             MAX_COST = COST 

20             MAX_EIDOS = EIDOS 

21     else: 

22         print 'Δεν επαρκεί το υπόλοιπο' 

23 
 24     # Ειςαγωγι ονομαςίασ επόμενου είδουσ προσ αγορά 

25     EIDOS = raw_input('Δώςε την ονομαςία είδουσ ή TELOS για τερματιςμό των αγορών:') 

26 
 27 #  4.3 

28 print 'Ακριβότερο προϊόν που αγοράςτηκε: ', MAX_EIDOS 

29 print 'Το κόςτοσ αγοράσ του:', MAX_COST, ' ευρώ' 

30 if YPOL>0:        #  4.4 

31     print 'Υπόλοιπο για άλλεσ αγορζσ: ', YPOL, ' ευρώ' 

32 else: 

33     print 'Μηδενικό υπόλοιπο' 
 

 



ΘΕΜΑ 2 
2.1. Στην παρακάτω εντολή ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ Python, οι μεταβλητέσ x, y και z είναι 

τφπου integer και έχουν τισ ακόλουθεσ τιμέσ: x = -3, y = 2 και z = 4.  

b =  (9 == 3 * pow(y, 2) - 1)  and  (abs(x) == z -1) 

Να γράψετε την τιμή που θα πάρει η μεταβλητή b όταν εκτελεςτεί η εντολή αυτή. 

Μονάδες 5 

 

2.2. Να γράψετε τη λίςτα αριθμϊν που παράγει η καθεμία από τισ παρακάτω ςυναρτήςεισ 

range:  

Α.  range(5) 

Β.  range(5, 10) 

Γ.  range(5, -1, -1) 

Δ.  range(0, 300, 50), 

Μονάδες 8 

 

2.3  Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ Python: 

1 def  add( a, b): 

2     a = a + 5 

3     b = b + 3 

4     print a , b 

5     return  a 

6 
 7 a = 3 

8 b = 2 

9 result = add( a, b) 

10 print  result 

11 print  a 
 

 

Να γράψετε τισ τιμέσ που θα εμφανιςτοφν ςτην οθόνη κατά την εκτέλεςη των εντολϊν του 

παραπάνω προγράμματοσ. 

Μονάδες 12 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 Η μεταβλθτι b κα πάρει τθν τιμι False. 

 

2.2  Οι δοςμζνεσ ςυναρτιςεισ range παράγουν τισ ακόλουκεσ λίςτεσ αρικμών: 

Α.  [0, 1, 2, 3, 4] 

Β.  [5, 6, 7, 8, 9] 

Γ.  [5, 4, 3, 2, 1, 0] 

Δ.  [0, 50, 100, 150, 200, 250] 

 

2.3 Κατά τθν εκτζλεςθ του δοςμζνου προγράμματοσ Python, κα εμφανιςτοφν ςτθν οκόνθ τα 

ακόλουκα: 

8 , 5 

8 

3   

Εξήγηση:  Οι παράμετροι a,b αλλάηουν τιμζσ εντόσ τθσ ςυνάρτθςθσ (θ μεταβλθτι a παίρνει τθν 

τιμι 8 και θ b τθν τιμι 5). Αυτζσ οι τιμζσ εμφανίηονται με τθν εντολι print a, b εντόσ τθσ 

ςυνάρτθςθσ. Στθ ςυνζχεια, επιςτρζφεται από τθ ςυνάρτθςθ, μζςω τθσ εντολισ return a, θ τιμι 

8, θ οποία εκχωρείται ςτθ μεταβλθτι result του κυρίωσ προγράμματοσ και εμφανίηεται μζςω 

τθσ εντολισ print result .  

Η μεταβίβαςθ παραμζτρων ςτθν Python λειτουργεί με τζτοιο τρόπο, ώςτε οποιαδιποτε 

αλλαγι ςτισ παραμζτρουσ εντόσ τθσ ςυνάρτθςθσ δεν ζχει καμία επίδραςθ ςτα ορίςματα-

μεταβλθτζσ που ζχουν οριςτεί εκτόσ τθσ ςυνάρτθςθσ (ςελ. 79 ςχολικοφ βιβλίου). Έτςι, ενώ θ 

παράμετροσ a αλλάηει τιμι εντόσ τθσ ςυνάρτθςθσ, αυτι θ αλλαγι δεν επιςτρζφει ςτο κυρίωσ 

πρόγραμμα και θ εντολι print a εμφανίηει τθν αρχικι τιμι τθσ μεταβλθτισ (δθλ. το  3 ). 

 



ΘΕΜΑ 4 

Η Β’ τάξθ ενόσ ΕΠΑΛ πρόκειται να διοργανϊςει πολυιμερθ εκδρομι ςτθν οποία μποροφν να 

ςυμμετάςχουν μζχρι και 50 άτομα. Το κόςτοσ τθσ εκδρομισ είναι 250 ευρϊ ανά μακθτι, αλλά 

προςφζρεται ζκπτωςθ 20% ανά παιδί, αν ςτθν εκδρομι ςυμμετζχουν παιδιά τθσ ίδιασ 

οικογζνειασ, π.χ. αν ςτθν εκδρομι ςυμμετζχουν 2 αδζλφια, το κακζνα από αυτά δικαιοφται 

ζκπτωςθ 20%.  

Να γράψετε πρόγραμμα ςε Python το οποίο: 

4.1  Για κάκε μακθτι που κα ςυμμετάςχει ςτθν εκδρομι κα διαβάηει το ονοματεπϊνυμο του 

μακθτι και αν δικαιοφται ζκπτωςθ (με ζγκυρεσ τιμζσ “ΝΑΙ” ι “ΟΧΙ”, αντίςτοιχα). Η επανάλθψθ 

κα τερματίηεται όταν δοκεί ςαν όνομα ο χαρακτιρασ “-“ ι όταν ςυμπλθρωκοφν τα 50 άτομα. 

Θεωρείςτε πωσ όλα τα δεδομζνα που ειςάγονται είναι ζγκυρα. 

Μονάδες 10 

4.2  Θα υπολογίηει και κα εμφανίηει με κατάλλθλο μινυμα το ονοματεπϊνυμο του κάκε 

μακθτι και το ποςό ςε ευρϊ που πρζπει να πλθρϊςει για τθ ςυμμετοχι του ςτθν εκδρομι. 

Μονάδες 5 

4.3 Θα υπολογίηει και κα εμφανίηει το ποςοςτό (%) των μακθτϊν που δικαιοφνται τθν 

ζκπτωςθ. 

Μονάδες 6 

4.4 Εάν τα άτομα που κα ςυμμετάςχουν ςτθν εκδρομι είναι λιγότερα από 50, κα εμφανίηει το 

πλικοσ τουσ, αλλιϊσ κα εμφανίηει το μινυμα "Συμπλθρϊκθκε θ εκδρομι". 

Μονάδες 4 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανισ θ φπαρξθ τθσ ίδιασ εςοχισ, ςυςτινεται οι μακθτζσ ςτο γραπτό 

τουσ να ςθμειϊνουν τισ εντολζσ που ανικουν ςτο ίδιο μπλοκ με μία κάκετθ γραμμι μπροςτά 

από αυτζσ. Παράδειγμα:  

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 pl = 0  # Αρχικοποίθςθ πλικουσ ςυμμετεχόντων μακθτϊν 

2 pl_ekpt = 0  # Αρχικοποίθςθ πλικουσ μακθτϊν που πιραν ζκπτωςθ 

3 
 4 # Ειςαγωγι ονοματεπωνφμου 1ου μακθτι 

5 onoma = raw_input('Δώςε το ονοματεπώνυμο του 1ου μαθητή:') 

6 
 7 # Ερϊτθμα 4.1: Η επανάλθψθ ςυνεχίηεται όςο δεν ζχει 

8 # ςυμπλθρωκεί ο μζγιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν (50) 

9 # και δεν ζχει δοκεί ωσ ονοματεπϊνυμο ο χαρακτιρασ "-" 

10 while  pl <  50  and  onoma != '-': 

11     ekpt= raw_input('Δικαιοφται ο μαθητήσ ζκπτωςη; (ΝΑΙ/ΟΧΙ):') 

12 
 13     pl = pl +1    # αφξθςθ του πλικουσ των ςυμμετεχόντων κατά 1 

14 
 15     # 4.2: υπολογιςμόσ του ποςοφ που πρζπει να πλθρϊςει ο μακθτισ 

16     if ekpt == 'NAI':           # αν δικαιοφται ζκπτωςθ 20% 

17         poso = 250 * 0.8     # το τελικό ποςό είναι το 80% του αρχικοφ 

18         # 4.3  ενθμζρωςθ του πλικουσ των μακθτϊν που πιραν ζκπτωςθ 

19         pl_ekpt = pl_ekpt +1 

20     else: 

21         poso = 250 

22     # 4.2 

23     print  'Ο/Η ', onoma,  'πρζπει να πληρώςει για την εκδρομή ', poso, ' ευρώ.' 

24 
 25     # Ειςαγωγι ονοματεπϊνυμου επόμενου μακθτι  ι - για τερματιςμό 

26     onoma = raw_input('Δώςε ονοματεπώνυμο επόμενου μαθητή ή - για τερματιςμό:') 

27 
 28 #  4.3  Ποςοςτό % των μακθτϊν που πιραν ζκπτωςθ 

29 pos_ekpt= 100* float(pl_ekpt)/ pl 

30 print 'Ποςοςτό μαθητών που πήραν ζκπτωςη: ', pos_ekpt, '%' 

31 #  Ερϊτθμα 4.4 

32 if pl != 50:  

33     print  'Πλήθοσ ςυμμετεχόντων μαθητών:' , pl 

34 else: 

35     print  'Συμπληρώθηκε η εκδρομή' 
 

 



ΘΕΜΑ 2 
2.1  Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ Python: 

1 def  string_func(lexi): 

2     if len(lexi) < 2: 

3         return '-' 

4     return lexi[0:2] + lexi[-2: ] 

5 
 6 word= 'python' 

7 print  string_func(word) 

8 print  string_func(word[0]) 
 

 

Να γράψετε τισ τιμζσ που κα εμφανιςτοφν ςτθν οκόνθ κατά τθν εκτζλεςθ των εντολϊν του 

παραπάνω προγράμματοσ. 

Μονάδες 10 

2.2  Το ακόλουκο πρόγραμμα ςε Python ζχει γραφεί για να διαβάηει ζναν κετικό ακζραιο και 

να υπολογίηει και να εμφανίηει το άκροιςμα των τετραγϊνων των αρικμϊν από το 1 μζχρι τον 

κετικό ακζραιο που δόκθκε. Αν, για παράδειγμα, ειςαχκεί ο αρικμόσ 4, το πρόγραμμα κα 

υπολογίςει και κα εμφανίςει το άκροιςμα 12 + 22 + 32 + 42. Στο πρόγραμμα, όμωσ, υπάρχουν 

πζντε (5) λάκθ. Για κάκε ζνα από τα λάκθ να γράψετε ςτο γραπτό ςασ τον αρικμό τθσ γραμμισ 

ςτθν οποία το εντοπίςατε, να περιγράψετε το λάκοσ και να χαρακτθρίςετε το λάκοσ ωσ 

ςυντακτικό ι λογικό. Δεν υπάρχουν περιςςότερα του ενόσ λάκθ ςτθν ίδια γραμμι. 

1 sum=0 

2 n=int(input("Δϊςε ζνα κετικό ακζραιο:")) 

3 while  n >  0: 

4     print 'O αρικμόσ που ζδωςεσ δεν ιταν κετικόσ!' 

5     n=int(input("Δϊςε νζο αρικμό:")) 

6 for x in range(n): 

7     tetr= x ^ 2 

8     sum=  tetr 

9 print "ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ="     sum 
 

 

Μονάδες 15 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 Κατά τθν εκτζλεςθ των εντολών του προγράμματοσ κα εμφανιςτοφν ςτθν οκόνθ οι 

ακόλουκεσ τιμζσ: 

pyon 

- 

 

2.2 

 

Αριθμός 
γραμμής 

Περιγραφή λάθους 
Είδος 

λάθους 

3 
Η ανιςότθτα ςτθ ςυνκικθ  n >  0 είναι λανκαςμζνθ. Για να 
γίνει ςωςτά ο ζλεγχοσ εγκυρότθτασ, θ ςυνκικθ κα ζπρεπε 
να γραφεί :  n <=  0 

Λογικό 

6 
range(n). Υπολογίηεται το άκροιςμα των τετραγώνων από 
το 1 μζχρι το n-1. Σωςτό:  range(n+1) 

Λογικό 

7 
Ο τελεςτισ που δίνει το τετράγωνο ενόσ αρικμοφ 
γράφεται **   (κι όχι  ^) 

Συντακτικό 

8 
sum=  tetr.  Λανκαςμζνοσ υπολογιςμόσ ακροίςματοσ. 
Σωςτι εντολι:  sum=  sum  + tetr 

Λογικό 

9 
Λείπει το κόμμα. Σωςτι εντολι: 
 print "ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ=" ,  sum  

Συντακτικό 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Μία γκαλερί εμπορεφεται ζργα τζχνθσ που περιλαμβάνουν πίνακεσ ηωγραφικισ και γλυπτά. Να 

γραφεί πρόγραμμα ςε γλώςςα προγραμματιςμοφ Python που: 

4.1 Για κάκε ζργο τζχνθσ που διακζτει θ γκαλερί διαβάηει τον τίτλο του, τθν τιμι πώλθςισ του 

ςε ευρώ και το είδοσ του (‘Π’ αν πρόκειται για πίνακα ι ‘Γ’ αν πρόκειται για γλυπτό). Να 

ελζγχεται θ τιμι που ειςάγεται για το είδοσ ωσ προσ τθν ορκότθτά τθσ. Στθν περίπτωςθ λάκουσ 

να  επανειςάγεται μζχρι να δοκεί ορκι τιμι. Η ειςαγωγι των δεδομζνων ολοκλθρώνεται όταν 

δίνεται ωσ τίτλοσ του ζργου θ λζξθ “ΤΕΛΟΣ”. 

Μονάδες 9 

4.2 Υπολογίηει και εμφανίηει τον τίτλο του ακριβότερου πίνακα ηωγραφικισ, κακώσ και τθν τιμι 

πώλθςισ του. Θεωροφμε πωσ ο πίνακασ αυτόσ είναι μοναδικόσ.  

Μονάδες 8 

4.3 Υπολογίηει κι εμφανίηει το πλικοσ των γλυπτών που διακζτει θ γκαλερί, κακώσ και το 

ςυνολικό ποςό ςε ευρώ που κα ειςζπραττε θ γκαλερί αν πωλοφνταν όλα τα γλυπτά τθσ. 

Μονάδες 8 

 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανισ θ φπαρξθ τθσ ίδιασ εςοχισ, ςυςτινεται οι μακθτζσ ςτο γραπτό 

τουσ να ςθμειώνουν τισ εντολζσ που ανικουν ςτο ίδιο μπλοκ με μία κάκετθ γραμμι μπροςτά 

από αυτζσ. Παράδειγμα:  

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 MAX_TIMH = -1  # 4.2  Αρχικοποίθςθ τθσ μζγιςτθσ τιμισ πίνακα ηωγραφικισ 

2 pl_glypta = 0  # 4.3 Αρχικοποίθςθ του πλικουσ των γλυπτών 

3 sum_glypta = 0  # 4.3 Αρχικοποίθςθ ςυνολικοφ κόςτουσ γλυπτών 

4 
 5 # Ειςαγωγι τίτλου 1ου ζργου τζχνθσ 

6 TITLE = raw_input('Δώςε τον τίτλο του 1ου ζργου τζχνθσ:') 

7 
 8 # 4.1: θ ειςαγωγι των δεδομζνων ςυνεχίηεται όςο 

9 # δεν ζχει δοκεί ωσ τίτλοσ ζργου τζχνθσ θ λζξθ "ΤΕΛΟΣ" 

10 while TITLE  !=  'ΤΕΛΟΣ': 

11     TIMH = float(input('Δώςε τθν τιμι του ζργου τζχνθσ ςε ευρώ:')) 

12     EIDOS= raw_input('Δώςε το είδοσ του ζργου τζχνθσ (Π για πίνακα ι Γ για γλυπτό:') 

13  # 4.1 ζλεγχοσ εγκυρότθτασ των δεδομζνων που ειςάγονται ςτο είδοσ του ζργου τζχνθσ 

14     while EIDOS  !=  'Π'  and  EIDOS  !=  'Γ': 

15         print 'Άκυρθ τιμι !' 

16         EIDOS= raw_input('Δώςε Π για πίνακα ι Γ για γλυπτό:') 

17     #  4.3: αν πρόκειται για γλυπτό 

18     if  EIDOS  == 'Γ': 

19         pl_glypta = pl_glypta + 1 

20         sum_glypta = sum_glypta + TIMH 

21     else: 

22  # 4.2: αν πρόκειται για πίνακα και θ τιμι του είναι μεγαλφτερθ 

23  # από το τρζχον μζγιςτο, ενθμερώνεται και θ μζγιςτθ τιμι, 

24  # αλλά και ο τίτλοσ του ακριβότερου πίνακα ηωγραφικισ 

25         if TIMH > MAX_TIMH: 

26             MAX_TIMH = TIMH 

27             MAX_TITLE = TITLE 

28 
 29     # Ειςαγωγι τίτλου επόμενου ζργου τζχνθσ 

30     TITLE = raw_input('Δώςε τον τίτλο του ζργου τζχνθσ ι ΤΕΛΟΣ για τερματιςμό:') 

31 
 32 #  4.2 

33 print  'Ακριβότεροσ πίνακασ ηωγραφικισ:  ', MAX_TITLE 

34 print  'Η τιμι πώλθςισ του :',  MAX_TIMH, ' ευρώ' 

35 #  4.3 

36 print  'Πλικοσ των γλυπτών που διακζτει θ γκαλερί: ', pl_glypta 

37 print  'Συνολικό ποςό είςπραξθσ αν πωλοφνταν όλα τα γλυπτά:',sum_glypta, ' ευρώ'  
 

 



ΘΕΜΑ 2 
2.1  Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ Python: 

1 def  example(x): 

2     x= x + '2' 

3     x= x * 2 
4     return x 

5 
 6 print example("Hello") 

 

Α. Αν προςπαθήςουμε να το εκτελζςουμε θα εμφανιςτεί κάποιο μήνυμα λάθουσ ή θα 

εκτελεςτεί κανονικά;  

Μονάδες 4 

Β. Αν ςτο ερϊτημα Α απαντήςατε πωσ θα εμφανιςτεί μήνυμα λάθουσ, να εξηγήςετε γιατί. 

Αν απαντήςατε πωσ θα εκτελεςτεί κανονικά, να γράψετε τι θα εμφανιςτεί ςτην οθόνη κατά την 

εκτζλεςη των εντολϊν του. 

Μονάδες 6 

 

2.2. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ Python: 

1 sum=0 

2 for  x  in range(5, 25, 5): 
3     if  x % 5 == 0 and  x % 3 ==  0: 
4         sum = sum + x 

5         print  x 
6 print  sum 
 

Α. Να γράψετε ιςοδφναμο πρόγραμμα ςε Python, χρηςιμοποιϊντασ την εντολή επανάληψησ 

while αντί τησ εντολήσ επανάληψησ for.  

Μονάδες 8 

Β. Ποιεσ τιμζσ παίρνει η μεταβλητή x κατά την εκτζλεςη του προγράμματοσ; 

Μονάδες 4 

Γ. Πόςεσ φορζσ θα εκτελεςτεί η εντολή 5 (print x); 

Μονάδες 3 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

Α. Το πρόγραμμα θα εκτελεςτεί κανονικά. 

Β. Κατά την εκτέλεςη του προγράμματοσ θα εμφανιςτεί την οθόνη: 

Hello2Hello2 

 

2.2 

Α. 

1 sum  = 0 

2 x = 5 

3 while  x < 25: 

4     if x % 5 == 0  and  x % 3 == 0: 

5         sum = sum + x 

6         print  x 

7     x = x + 5 

8 print  sum 
 

 

Β. Η μεταβλητή x παίρνει τισ εξήσ τιμέσ κατά την εκτέλεςη του προγράμματοσ: 

5, 10, 15, 20 

Γ.  Η εντολή 5 (print x) θα εκτελεςτεί μία φορά.  

 



ΘΕΜΑ 4 

Να αναπτφξετε πρόγραμμα ςτθν γλώςςα προγραμματιςμοφ Python, το οποίο: 

4.1. Να δζχεται 20 ακζραιουσ αρικμοφσ ςτο διάςτθμα *1,10+. Στθν περίπτωςθ που δοκεί 

λανκαςμζνοσ αρικμόσ να εμφανίηεται το μινυμα «Άκυροσ αρικμόσ» και το πρόγραμμα να 

ηθτά να δοκεί ξανά ο αρικμόσ, μζχρι να δοκεί ζγκυρθ τιμι.  

Μονάδες 6 

4.2. Να υπολογίηει και να εμφανίηει το άκροιςμα εκείνων των ζγκυρων αρικμών που 

ειςιχκθςαν ενώ ο προθγοφμενοσ αρικμόσ που είχε ειςαχκεί ιταν ο αρικμόσ 5. Για 

παράδειγμα, αν ειςαχκοφν διαδοχικά οι ζγκυροι αρικμοί 4, 2, 6, 1, 1, 3, 5, 10, 4, 5, 2, 7, 8, 

10, ,9, 4, 3, 1, 3, 3 το ηθτοφμενο άκροιςμα είναι ο αρικμόσ 12 (ςυναντάμε δφο φορζσ το 5 

και ακολουκοφν οι αρικμοί 10 και 2, αντίςτοιχα). 

Μονάδες 8 

4.3. Να υπολογίηει και να εμφανίηει το ποςοςτό (%) των άρτιων αρικμών (ςτο ςφνολο των 

20 αρικμών που δόκθκαν). 

Μονάδες 6 

4.4. Να υπολογίηει και να εμφανίηει το πλικοσ των λανκαςμζνων καταχωριςεων αρικμών 

που ζγιναν κατά τθν ειςαγωγι των 20 ακεραίων. 

Μονάδες 5 

 
Σημείωση. Για να είναι εμφανισ θ φπαρξθ τθσ ίδιασ εςοχισ, ςυςτινεται οι μακθτζσ ςτο 
γραπτό τουσ να ςθμειώνουν τισ εντολζσ που ανικουν ςτο ίδιο μπλοκ με μία κάκετθ γραμμι 
μπροςτά από αυτζσ. Παράδειγμα: 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

1 sum = 0 # 4.2 

2 
 3 previous=0 # 4.2 Η previous κα κρατάει τον αμζςωσ προθγοφμενο αρικμό 

4 pl_art= 0 # 4.3 πλικοσ αρτίων 

5 pl= 0 # 4.4 πλήθοσ λανθαςμένων καταχωρήςεων αριθμών 

6 
 7 # 4.1 Διαβάηουμε 20 ακεραίουσ 

8 for x in range(20): 

9     # 4.1 

10     num=int(input("Δώςε ακέραιο από το 1 έωσ και το 10:")) 

11     # ζλεγχοσ εγκυρότθτασ για  τον κάκε αρικμό 

12     while num <1 or num>10: 

13         print "'Ακυροσ αριθμόσ" 

14         pl = pl +1 # 4.4 αφξθςθ των λανκαςμζνων καταχωριςεων κατά 1 

15         num=int(input("Δώςε ξανά αριθμό (1-10):")) 

16 
 17     # 4.2 Εξετάηουμε αν ο προθγοφμενοσ αρικμόσ ιταν το 5 

18     if previous == 5: 

19         sum = sum + num 

20 
 21     # 4.3 Εξετάηουμε αν ο αρικμόσ είναι άρτιοσ 

22     if num % 2 == 0: 

23         pl_art = pl_art +1 

24 
 25     # 4.2 πριν διαβαςτεί ο επόμενοσ αρικμόσ, 

26     # ο τρζχων αρικμόσ αποκθκεφεται ςτθ μεταβλθτι previous 

27     previous = num 

28 
 29 # 4.2 

30 print "Το άθροιςμα των αριθμών που ειςήχθηςαν μετά από ένα 5:", sum 

31 # 4.3 

32 print "Το ποςοςτό των άρτιων (ςτο ςφνολο των 20 αριθμών):", 100.* pl_art/20, "%" 

33 # 4.4 

34 print "Πλήθοσ λανθαςμένων καταχωρήςεων αριθμών:", pl 
 

 



ΘΕΜΑ 2 
2.1  Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ Python: 

1 numList= [0,1,2,3,4,5] 

2 for  x  in  range(1,5): 

3     numList[x-1]= numList[x] 
4 

 5 for  x  in  range(0,5): 
6     print  numList[x] 

 

 

Να γράψετε ποιεσ τιμζσ κα εμφανιςτοφν ςτθν οκόνθ κατά τθν εκτζλεςθ των εντολϊν του. 

Μονάδες 10 

 

2.2  Το ακόλουκο πρόγραμμα ςε Python ζχει γραφεί για να διαβάηει ακεραίουσ και να τουσ 

τοποκετεί ςτθ λίςτα myList. Η ειςαγωγι ακεραίων τερματίηεται όταν δοκεί το 0 (το 0 δεν 

ειςάγεται ςτθ λίςτα). Στθ ςυνζχεια, το πρόγραμμα βρίςκει κι εμφανίηει το μζγιςτο από τα 

ςτοιχεία τθσ myList. Στο πρόγραμμα, όμωσ, υπάρχουν πζντε (5) λάκθ. Για κάκε ζνα από τα 

λάκθ να γράψετε ςτο γραπτό ςασ τον αρικμό τθσ γραμμισ ςτθν οποία το εντοπίςατε, να 

περιγράψετε το λάκοσ και να δθλϊςετε το είδοσ του λάκουσ (λογικό ι ςυντακτικό): 

1 myList=[] 

2 num=int(input("Δϊςε  ακζραιο διαφορετικό του 0:")) 

3 while  num  ==  0:    

4     myList.append(num) # προςτίκενται ςτθ λίςτα οι αρικμοί μζχρι να δοκεί το 0 

5     num=int(input("Δϊςε τον επόμενο ακζραιο ι 0 για τερματιςμό:")) 

6 
 7 MAX = myList[1]          # κζτουμε ωσ ΜΑΧ το αρχικό ςτοιχείο τθσ λίςτασ 

8 list_length= length(myList) 

9 #τα υπόλοιπα ςτοιχεία τθσ λίςτασ τα ςυγκρίνουμε ζνα- ζνα με το τρζχον ΜΑΧ 

10 for x  in  range( 1, list_length ):  

11     If  myList[x] > MAX:   # αν το τρζχον ςτοιχείο είναι μεγαλφτερο του ΜΑΧ 

12         myList[x]= MAX 

13 
 14 print  "Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςτθ λίςτα είναι ο "  MAX 

 

 

Μονάδες 15 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 Κατά την εκτζλεςη των εντολών του θα εμφανιςτοφν ςτην οθόνη οι εξήσ τιμζσ: 

1 

2 

3 

4 

4 

 

2.2 

 

Αριθμός 
γραμμής 

Περιγραφή λάθους 
Είδος 

λάθους 

3 
Ειςάγουμε τουσ αριθμοφσ ςτη λίςτα εφόςον είναι 
διαφορετικοί του 0. Επομζνωσ ςτη εντολή  
while  num  ==  0 ο τελεςτήσ ==  θα ζπρεπε να είναι !=    

Λογικό 

7 

Πρζπει να θζςουμε ςτο ΜΑΧ το αρχικό ςτοιχείο τησ λίςτασ 
κι επομζνωσ ςτην εντολή MAX = myList[1], το 1 είναι 
λάθοσ (το myList[1] είναι το 2ο ςτοιχείο τησ λίςτασ). Σωστό: 
MAX= myList[0] 

Λογικό 

8 
Το μήκοσ τησ λίςτασ δίνεται από τη ςυνάρτηςη len() κι όχι 
length(). Σωστή εντολή:  list_length = len(myList) 

Συντακτικό 

12 

Αν το τρζχον ςτοιχείο τησ λίςτασ είναι μεγαλφτερο από το 
ΜΑΧ, τότε ςτο ΜΑΧ εκχωρείται το τρζχον ςτοιχείο τησ 
λίςτασ κι όχι το ανάποδο. Η εντολή myList[x]= MAX πρζπει 
να αλλάξει σε  MAX = myList[x] 

Λογικό 

14 
Λείπει το κόμμα (‘,’) ανάμεςα ςτο μήνυμα και τη 
μεταβλητή MAX 

Συντακτικό 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Μια επαγγελματικι ομάδα καλακοςφαίριςθσ (μπάςκετ) πρζπει να ζχει ςτο δυναμικό τθσ 

από 12 μζχρι 15 επαγγελματίεσ παίκτεσ, Έλλθνεσ κι αλλοδαποφσ. Να αναπτφξετε 

πρόγραμμα ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Python, το οποίο: 

4.1. Να διαβάηει, αρχικά, το πλικοσ των παικτϊν τθσ ομάδασ, ελζγχοντασ ότι είναι μζςα ςτα 

επιτρεπτά όρια. Στθν περίπτωςθ που ειςάγεται άκυρθ τιμι, το πρόγραμμα πρζπει να ηθτάει 

νζα τιμι μζχρι να δοκεί τιμι εντόσ ορίων.  

Μονάδες 5 

4.2 Στθ ςυνζχεια, να ηθτά από τον χριςτθ το όνομα κάκε παίκτθ, τθν προζλευςι του ('Ε' για 

Έλλθνα, 'Α' για αλλοδαπό), τθν θλικία του και το φψοσ του ςε μζτρα. Να κεωριςετε ότι τα 

δεδομζνα δίνονται ςωςτά και δεν χρειάηεται οποιοςδιποτε ζλεγχοσ.  

Μονάδες 5 

4.3. Να βρίςκει και να εμφανίηει το όνομα και το φψοσ του κοντφτερου παίκτθ τθσ ομάδασ 

(να κεωριςετε ότι ζνασ παίκτθσ είναι πιο κοντόσ από τουσ υπόλοιπουσ). 

Μονάδες 7 

4.4. Να υπολογίηει και να εμφανίηει για το ςφνολο των Ελλινων παικτϊν, ποιο είναι το 

ποςοςτό (%) εκείνων που ζχουν θλικία μικρότερθ των 20 χρόνων. Αν, για παράδειγμα, οι 

Έλλθνεσ παίκτεσ είναι 10, εκ των οποίων οι 4 ζχουν θλικία μικρότερθ των 20 ετϊν, το 

ποςοςτό που πρζπει να εμφανιςτεί είναι 40%. Θεωρείςτε ότι υπάρχει ςτθν ομάδα 

τουλάχιςτον ζνασ Έλλθνασ παίκτθσ. 

Μονάδες 8 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανισ θ φπαρξθ τθσ ίδιασ εςοχισ, ςυςτινεται οι μακθτζσ ςτο 
γραπτό τουσ να ςθμειϊνουν τισ εντολζσ που ανικουν ςτο ίδιο μπλοκ με μία κάκετθ γραμμι 
μπροςτά από αυτζσ. Παράδειγμα: 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

1 min_height = 10  # 4.3 Αρχικοποίθςθ τθσ τιμισ του ελάχιςτου φψουσ 

2 ntopioi = 0  # 4.4 Αρχικοποίθςθ του πλικουσ των Ελλινων παικτϊν 

3 young = 0 # 4.4 Αρχικοποίθςθ του πλικουσ των Ελλινων με θλικία < 20 

4 
 5 # Ερϊτθμα 4.1: Ειςαγωγι πλικουσ παικτϊν 

6 num = int(input("Δϊςε το πλήθοσ των παικτϊν τησ ομάδασ (12-15):")) 

7 while num < 12 or num > 15:   # 4.1 ζλεγχοσ εγκυρότθτασ για το πλικοσ των παικτϊν 

8     print "Άκυρο πλήθοσ παικτϊν !" 

9     num = int(input("Δϊςε ξανά το πλήθοσ των παικτϊν τησ ομάδασ (12-15):")) 

10 
 11 # Ερϊτθμα 4.2: Ειςαγωγι δεδομζνων για τουσ παίκτεσ τθσ ομάδασ 

12 for x in range(num): 

13     name = raw_input("Δϊςε το ονοματεπϊνυμο του παίκτη:") 

14     origin=raw_input("Δϊςε την προζλευςή του (‘Ε’ για Ζλληνα, ‘Α’ για αλλοδαπό):") 

15     age = int(input("Δϊςε την ηλικία του παίκτη:")) 

16     height = float(input("Δϊςε το φψοσ του (ςε μζτρα):")) 

17 
 18     # Ερϊτθμα 4.3: Αν το φψοσ του παίκτθ είναι μικρότερο από το τρζχον ελάχιςτο 

19     # ενθμερϊνεται και το ελάχιςτο φψοσ, αλλά και το όνομα του κοντφτερου παίκτθ 

20     if height < min_height: 

21         min_height = height 

22         shortest = name 

23 
 24     # Ερϊτθμα 4.4: 

25     if origin == 'E' :                         # αν ο παίκτθσ είναι  Έλλθνασ 

26         ntopioi = ntopioi + 1        # αυξάνουμε το πλικοσ των Ελλινων κατά 1 

27         if age < 20:                          # κι εξετάηουμε αν ζχει θλικία μικρότερθ των 20 ετϊν 

28             young = young +1 

29 
 30 # Ερϊτθμα 4.3: 

31 print "Κοντφτεροσ παίκτησ τησ ομάδασ: ",  shortest 

32 print "Με φψοσ: ", min_height,  " μζτρα." 

33 # Ερϊτθμα 4.4: 

34 pos =100. * young / float(ntopioi) 

35 print "Το ποςοςτό εκείνων με ηλικία <20 (ςτο ςφνολο των Ελλήνων παικτϊν): ", pos, "%" 
 

 



ΘΕΜΑ 2 
2.1.  

Να μετατρέψετε τις πιο κάτω λεκτικές προτάσεις στις αντίστοιχες λογικές εκφράσεις στη 

γλώσσα προγραμματισμού Python, χωρίς να κάνετε χρήση συναρτήσεων: 

1. Η τιμή της μεταβλητής number να είναι περιττός αριθμός ή μεγαλύτερος του 50. 

2. Η τιμή της μεταβλητής bathmos να είναι μεταξύ του 1 και του 20 συμπεριλαμβανομένων. 

3. Η τιμή της μεταβλητής poso να είναι πολλαπλάσιο του 5 και να μην ισούται με 100. 

4. Το τετράγωνο της μεταβλητής x μειωμένο κατά 10 να είναι αρνητικός αριθμός. 

5. Το πηλίκο της διαίρεσης της μεταβλητής d με το 2 να ισούται με τον αριθμό 3.5 

Μονάδες 15 

2.2   

Α. Να γράψετε ισοδύναμο με το παρακάτω τμήμα προγράμματος Python, χρησιμοποιώντας τη 

δομή επανάληψης for αντί της δομής επανάληψης while. 

1 x = 0 
2 k = 5 
3 while  k > 0: 
4     y = k + x 
5     print x , y 
6     x = x + 1 
7     k = k - 1 

 

Μονάδες 5 

Β. Ποιες τιμές θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του παραπάνω τμήματος 

προγράμματος;  

Μονάδες 5 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

1.  (number % 2 ==1) or (number > 50) 

2.  (bathmos >= 1) and (bathmos <= 20) 

3.  (poso % 5 ==0) and (poso != 100) 

4.  x ** 2 -10 < 0 

5.  d /2. == 3.5 

 

2.2  

Α. 

1 x = 0 

2 for k in range(5, 0, -1): 

3     y = k + x 

4     print x , y 

5     x = x + 1 
 

  

 

Β. Κατά τη διάρκεια εκτζλεςησ του παραπάνω τμήματοσ προγράμματοσ θα εμφανιςτοφν οι 

εξήσ τιμζσ: 

0   5 

1   5 

2   5 

3   5 

4   5 

 



ΘΕΜΑ 4 

Το Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ τθσ περιοχισ ςασ προςφζρει 5 εκπαιδευτικά προγράμματα για 

παιδιά. Το ειςιτιριο για κάκε παιδί πωλείται προσ 7 ευρώ. Το Μουςείο καταγράφει τα 

ειςιτιρια που πουλικθκαν τον περαςμζνο μινα ανά πρόγραμμα, με ςκοπό να αποφαςίςει τθ 

ςυνζχιςθ ι μθ του κάκε προγράμματοσ. Κριτιριο για τθ ςυνζχιςθ κάκε προγράμματοσ είναι να 

ζχει φζρει ζςοδα ςτο Μουςείο τουλάχιςτον 1500 ευρώ κατά τον περαςμζνο μινα.  

 Να γραφεί πρόγραμμα ςε Python που: 

4.1 Για κάκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαβάηει τον τίτλο του προγράμματοσ. Διαβάηει, επίςθσ 

το πλικοσ των ειςιτθρίων που πουλικθκαν για το πρόγραμμα αυτό τον περαςμζνο μινα, 

ελζγχοντασ ότι ο αρικμόσ που καταχωρείται είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του μθδενόσ. 

Μονάδες 6 

4.2 Το πρόγραμμα υπολογίηει τα μθνιαία ζςοδα από τισ πωλιςεισ ειςιτθρίων του 

προγράμματοσ αυτοφ. Εμφανίηει, ακολοφκωσ, τον τίτλο του προγράμματοσ, τα μθνιαία ζςοδά 

του και κατάλλθλο μινυμα για τθ ςυνζχιςθ ι μθ του προγράμματοσ.  

Μονάδες 7 

4.3 Υπολογίηει κι εμφανίηει το πλικοσ των προγραμμάτων που ποφλθςαν περιςςότερα από 

1000 ειςιτιρια το κακζνα. 

Μονάδες 7 

4.4 Υπολογίηει κι εμφανίηει το ςυνολικό ποςό ςε ευρώ που ειςζπραξε το Μουςείο τον 

περαςμζνο μινα από τισ πωλιςεισ ειςιτθρίων και των 5 εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  

Μονάδες 5 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανισ θ φπαρξθ τθσ ίδιασ εςοχισ, ςυςτινεται οι μακθτζσ ςτο γραπτό 

τουσ να ςθμειώνουν τισ εντολζσ που ανικουν ςτο ίδιο μπλοκ με μία κάκετθ γραμμι μπροςτά 

από αυτζσ. Παράδειγμα:  

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 sum = 0.0  # 4.4 Αρχικοποίηςη ςυνολ. ποςοφ από τα ειςιτήρια και των 5 προγραμμάτων 

2 pl=0  # 4.3 Αρχικοποίηςη πλήθουσ προγραμμάτων που ποφληςαν >1000 ειςιτήρια 

3 
 4 # Ερώτημα 4.1: Ειςαγωγή δεδομζνων για το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

5 for x in range(5): 

6     title = raw_input("Δώςε τον τίτλο του προγράμματοσ:") 

7     tickets = int(input("Πλικοσ ειςιτθρίων που ποφλθςε το πρόγραμμα τον περαςμζνο μινα:")) 

8     while tickets < 0: 

9         print "Τα ειςιτιρια δεν μπορεί να είναι αρνθτικόσ αρικμόσ!" 

10         tickets = int(input("Δώςε ξανά τα ειςιτιρια που ποφλθςε τον περαςμζνο μινα:")) 

11 
 12 # Ερώτημα 4.2 

13     esoda= tickets * 7    # Υπολογιςμόσ των εςόδων από τα ειςιτήρια του προγράμματοσ 

14     print title, esoda  # εμφάνιςη τίτλου και εςόδων προγράμματοσ 

15     # εμφάνιςη μηνφματοσ ςχετικοφ με τη ςυνζχιςη ή μη του προγράμματοσ 

16     if esoda >= 1500: 

17         print  "Το πρόγραμμα κα ςυνεχιςτεί" 

18     else: 

19         print  "Το πρόγραμμα δεν κα ςυνεχιςτεί" 

20 
 21     # 4.3 ζλεγχοσ αν το πρόγραμμα ποφληςε >1000 ειςιτήρια 

22     if tickets > 1000: 

23         pl= pl +1 

24 
 25     sum = sum + esoda  # 4.4 Πρόςθεςη των εςόδων του προγράμματοσ ςτο ςφνολο 

26 # 4.3: 

27 print  "Πλικοσ προγραμμάτων που το κακζνα ποφλθςε περιςςότερα από 1000 ειςιτιρια: ", pl 

28 # 4.4: 

29 print  "Τα ςυνολικά ζςοδα (ςε ευρώ) και από τα 5 προγράμματα μαηί είναι: ", sum 
 

 



ΘΕΜΑ 2 
2.1. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ Python: 

1 x = "τέλεια" 

2 
 3 def myfunc( x ): 

4     x = "φανταςτική" 

5     return x 

6 
 7 message=  "H Python είναι  " + myfunc( x ) 

8 print message 

9 print  "Είναι πραγματικά  " + x 
 

 

Να γράψετε τι θα εμφανιςτεί ςτην οθόνη κατά την εκτέλεςη των εντολϊν του παραπάνω 

προγράμματοσ.  

Μονάδες 10 

 

2.2 Ποιεσ από τισ παρακάτω εντολέσ είναι έγκυρεσ ςτη γλϊςςα προγραμματιςμοφ Python: 

Α.   test= "Python" * 4 *2 

Β.   x  40 

Γ.   x , y = 50 , 100 

Δ.  num = float("3") + 2.5 

Ε.  1a=  "33" 

Για εκείνεσ τισ εντολέσ που είναι λανθαςμένεσ, να περιγράψετε το λάθοσ τουσ. 

 

Μονάδες 15 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 Κατά τθν εκτζλεςθ του δοςμζνου προγράμματοσ Python, κα εμφανιςτοφν ςτθν οκόνθ τα 

ακόλουκα: 

Η Python είναι  φανταςτικι 

Είναι πραγματικά  τζλεια 

 

Εξήγηςη: Εντόσ τθσ ςυνάρτθςθσ myfunc(), θ παράμετροσ x παίρνει τθν τιμι "φανταςτικι". H 

τιμι αυτι επιςτρζφεται από τθ ςυνάρτθςθ ςτο κυρίωσ πρόγραμμα, μζςω τθσ εντολισ return x, 

ςυνενϊνεται με τθ ςυμβολοςειρά "H Python είναι  "  και το αποτζλεςμα τθσ ςυνζνωςθσ 

εκχωρείται ςτθ μεταβλθτι message (ςτθ γραμμι 7 του προγράμματοσ). Επομζνωσ, θ εντολι 

print message εμφανίηει ςτθν οκόνθ: Η Python είναι  φανταςτική.  

Η μεταβίβαςθ παραμζτρων ςτθν Python λειτουργεί με τζτοιο τρόπο, ϊςτε οποιαδιποτε 

αλλαγι ςτισ παραμζτρουσ εντόσ τθσ ςυνάρτθςθσ δεν ζχει καμία επίδραςθ ςτα ορίςματα-

μεταβλθτζσ που ζχουν οριςτεί εκτόσ τθσ ςυνάρτθςθσ (ςελ. 79 ςχολικοφ βιβλίου). Έτςι, ενϊ θ 

παράμετροσ x αλλάηει τιμι εντόσ τθσ ςυνάρτθςθσ, αυτι θ αλλαγι δεν επιςτρζφει ςτο κυρίωσ 

πρόγραμμα και θ εντολι print  "Είναι πραγματικά  " + x εμφανίηει ςτθν οκόνθ: 

 Είναι πραγματικά  τέλεια. 

 

2.2  Από τισ εντολζσ που δίνονται, είναι ζγκυρεσ ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Python οι εξισ: 

Α, Γ, Δ 

 Η εντολι Β (x  40) είναι λανκαςμζνθ γιατί ςτθν Python θ εκχϊρθςθ τιμισ ςε μια 

μεταβλθτι γίνεται με το ίςον (=) κι όχι με το βελάκι (). (ςελ. 45 ςχολικοφ βιβλίου) 

 Η εντολι Ε (1a=  "33") είναι λανκαςμζνθ γιατί ςτθν Python δεν επιτρζπεται τα ονόματα 

των μεταβλθτϊν να ξεκινοφν με ψθφίο. (ςελ. 45 ςχολικοφ βιβλίου) 



ΘΕΜΑ 4 

Στισ βουλευτικζσ εκλογζσ μιασ μικρισ χϊρασ ςυμμετζχουν 9 κόμματα. Ο κάκε πολίτθσ ψθφίηει 

υπζρ ενόσ μόνο κόμματοσ και δεν υπάρχουν λευκά ψθφοδζλτια. Για να ζχει ζνα κόμμα 

εκπροςϊπθςθ ςτο κοινοβοφλιο τθσ χϊρασ πρζπει να ςυγκεντρϊςει το 3% τουλάχιςτον των 

ςυνολικϊν ζγκυρων ψιφων. Να γραφεί πρόγραμμα ςε Python που: 

4.1 Διαβάηει το ςυνολικό πλικοσ των ζγκυρων ψθφοδελτίων. Για κάκε κόμμα, διαβάηει το 

όνομά του και το πλικοσ των ψιφων που ςυγκζντρωςε ςτισ εκλογζσ. Θεωρείςτε ότι όλα τα 

δεδομζνα που πλθκτρολογοφνται είναι ζγκυρα και δεν απαιτείται κανζνασ ζλεγχοσ των τιμϊν 

που ειςάγονται. 

Μονάδες 4 

4.2  

Α. Το πρόγραμμα βρίςκει, με τθ βοικεια τθσ ςυνάρτθςθσ του παρακάτω ερωτιματοσ Β, αν το 

ςυγκεκριμζνο κόμμα κα μπει ςτο κοινοβοφλιο κι εμφανίηει κατάλλθλο μινυμα. 
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Β. Υλοποιεί ςυνάρτθςθ που δζχεται ωσ παραμζτρουσ τισ ψιφουσ ενόσ κόμματοσ και τισ 

ςυνολικζσ ζγκυρεσ ψιφουσ και επιςτρζφει τθ λζξθ «ΝΑΙ», εφόςον το κόμμα μπαίνει ςτο 

κοινοβοφλιο ι «ΟΧΙ» ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ. 
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4.3 Εμφανίηει το όνομα του νικθτιριου κόμματοσ των εκλογϊν, κακϊσ και το ποςοςτό επί τοισ 

εκατό (%) των ψιφων που ςυγκζντρωςε. Θεωρείςτε πωσ δεν υπιρξε ιςοψθφία ςτισ εκλογζσ. 
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4.4 Εμφανίηει το πλικοσ των κομμάτων που ζμειναν εκτόσ Βουλισ.  

Μονάδες 4 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανισ θ φπαρξθ τθσ ίδιασ εςοχισ, ςυςτινεται οι μακθτζσ ςτο γραπτό 

τουσ να ςθμειϊνουν τισ εντολζσ που ανικουν ςτο ίδιο μπλοκ με μία κάκετθ γραμμι μπροςτά 

από αυτζσ. Παράδειγμα:  

 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 # 4.2 B. 

2 def  sti_vouli( v, v_total): 

3     if v >= v_total * 0.03: 

4         return "NAI" 

5     else: 

6         return "OXI" 

7 
 8 # κυρίωσ πρόγραμμα 

9 max_v=-1    # 4.3 

10 pl=0        # 4.4 

11 
 12 # Ερϊτημα 4.1 

13 egkyra=int(input("Δϊςε το πλήθοσ των ζγκυρων ψηφοδελτίων:")) 

14 
 15 for i in range(9): 

16     komma=raw_input("Δϊςε το όνομα του κόμματοσ:") 

17     votes=int(input("Δϊςε το πλήθοσ των ψήφων που ςυγκζντρωςε το κόμμα αυτό:")) 

18 
 19     # 4.2 A. Βρίςκουμε αν το κόμμα αυτό μπαίνει ςτη Βουλή 

20     apotelesma= sti_vouli(votes,egkyra) # κλήςη τησ ςυνάρτηςησ 

21     if apotelesma=="NAI" : 

22         print "Το κόμμα ", komma , " μπαίνει ςτη Βουλή!" 

23     else: 

24         print "Το κόμμα ", komma , " δεν μπαίνει ςτη Βουλή!" 

25         pl= pl+1 

26 
 27     # 4.3 Αν οι ψήφοι αυτοφ του κόμματοσ είναι > από το τρέχον μέγιςτο (max_v), 

28     # ενημερϊνονται τόςο οι μέγιςτεσ ψήφοι, όςο και το όνομα του κόμματοσ 

29     #  που τισ πήρε (winner) 

30     if votes > max_v : 

31         max_v = votes 

32         winner = komma 

33 
 34 # 4.3 Εμφάνιςη ςτοιχείων νκητήριου κόμματοσ 

35 print  "Νικητήριο κόμμα:",  winner 

36 print  "Με ποςοςτό ψήφων:", float(max_v)*100/ egkyra, "%" 

37 
 38 # 4.4 

39 print  "Πλήθοσ κομμάτων που ζμειναν εκτόσ Βουλήσ:", pl 
 

 



ΘΕΜΑ 2 
2.1  Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ Python: 

1 def  change_s(word): 

2     if len(word) < 2: 

3         return  word 

4     return   word [-1] + word [1 : len(word)-1] + word [0] 

5 
 6 print  change_s('12345') 

7 print  change_s ('1') 
 

 

Να γράψετε τισ τιμζσ που θα εμφανιςτοφν ςτην οθόνη κατά την εκτζλεςη των εντολϊν του 

παραπάνω προγράμματοσ. 
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2.2  Δίνονται τα ακόλουθα δφο προγράμματα ςε Python: 

Α Β 

n = int(input()) 

if n < 1000: 

    print '*' 

if n < 100: 

    print '*' 

if n < 10: 

    print '*' 

if n < 1: 

    print '*' 

n = int(input()) 

if n < 1000: 

    print '*' 

elif n < 100: 

    print '*' 

elif n < 10: 

    print '*' 

elif n < 1: 

    print '*' 

Είναι τα προγράμματα αυτά ιςοδφναμα; Δικαιολογείςτε την απάντηςή ςασ.  
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ΘΕΜΑ 2 

2.1 Κατά την εκτζλεςη του δοςμζνου προγράμματοσ Python, θα εμφανιςτοφν ςτην οθόνη τα 

ακόλουθα: 

52341 

1 

 

2.2  Τα δφο αυτά προγράμματα δεν είναι ισοδύναμα.  

Στο πρόγραμμα Α, όλεσ οι ςυνθήκεσ των if θα εξεταςτοφν διαδοχικά. Αντίθετα, ςτο πρόγραμμα 

Β αν κάποια από τισ ςυνθήκεσ των if ή elif βρεθεί Αληθήσ (True), τότε θα εκτελεςτεί η εντολή 

που την ακολουθεί και οι υπόλοιπεσ ςυνθήκεσ από εκεί και κάτω δεν θα ελεγχθοφν. Ο ζλεγχοσ 

του προγράμματοσ θα μεταφερθεί ςτην επόμενη εντολή μετά το τζλοσ τησ δομήσ επιλογήσ. 

Αν, για παράδειγμα, δοθεί ςαν είςοδοσ η τιμή 0, το πρόγραμμα Α θα εμφανίςει ςυνολικά 

τζςςερα ‘*’, αφοφ και οι τζςςερισ ςυνθήκεσ είναι αληθείσ (True). Το πρόγραμμα Β, αντίθετα, 

θα εμφανίςει μόνο ζνα ‘*’:  

Η πρώτη ςυνθήκη  ( n < 1000 ) θα βρεθεί αληθήσ, και θα εκτελεςτεί η εντολή print '*'. 

Οι ςυνθήκεσ των elif δεν θα ελεγχθοφν. 



ΘΕΜΑ 4 

Στο πλαίςιο τθσ Γιορτισ Κραςιοφ που ζγινε ςτθν Αττικι, πραγματοποιικθκε, όπωσ κάκε χρόνο, 

διαγωνιςμόσ ςτον οποίο ςυμμετείχαν 60 οινοποιεία απ’ όλθ τθν ελλθνικι επικράτεια. Με βάςθ 

τον κανονιςμό, κάκε οινοποιείο ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό με 3 ςυγκεκριμζνα είδθ κραςιών. 

Νικθτισ του διαγωνιςμοφ ανακθρφςςεται το οινοποιείο που ςυγκεντρώνει το μεγαλφτερο 

ςυνολικό βακμό για τα 3 κραςιά του. Ο βακμόσ αυτόσ είναι ο μζςοσ όροσ των βακμών για τα 3 

κραςιά του οινοποιείου. Να αναπτφξετε πρόγραμμα  ςε Python, το οποίο: 

4.1 Για κάκε οινοποιείο διαβάηει τθν επωνυμία του και τουσ βακμοφσ που πιρε για τα 3 κραςιά 

του ςε λίςτα bathm. Οι βακμοί είναι ακζραιοι ςτο διάςτθμα [1,10]. Να γίνεται ζλεγχοσ των 

βακμών που ειςάγονται ωσ προσ τθν εγκυρότθτά τουσ. Στθν περίπτωςθ λάκουσ να ηθτείται 

επανειςαγωγι των βακμών μζχρι να δοκοφν ζγκυρεσ τιμζσ. 

Μονάδες 12 

4.2 Υπολογίηει, με τθ βοικεια ςυνάρτθςθσ τθν οποία κα υλοποιιςετε, το ςυνολικό βακμό του 

κάκε οινοποιείου. Η ςυνάρτθςθ αυτι κα δζχεται ςαν παραμζτρουσ τουσ 3 βακμοφσ κάκε 

οινοποιείου και κα επιςτρζφει τον μζςο όρο τουσ. Το κυρίωσ πρόγραμμα εμφανίηει τθν 

επωνυμία του οινοποιείου, ακολουκοφμενθ από το ςυνολικό βακμό του. 
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4.3 Το πρόγραμμα βρίςκει κι εμφανίηει τθν επωνυμία του οινοποιείου που κζρδιςε ςτον 

διαγωνιςμό, κακώσ και το ςυνολικό βακμό του. Θεωροφμε πωσ δεν υπιρξε ιςοβακμία.  
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Σημείωση. Για να είναι εμφανισ θ φπαρξθ τθσ ίδιασ εςοχισ, ςυςτινεται οι μακθτζσ ςτο γραπτό 

τουσ να ςθμειώνουν τισ εντολζσ που ανικουν ςτο ίδιο μπλοκ με μία κάκετθ γραμμι μπροςτά 

από αυτζσ. Παράδειγμα:  

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 # 4.2   

2 def mo(vath1, vath2, vath3): 

3     return (vath1+vath2+ vath3)/3. 

4 
 5 # κυρίωσ πρόγραμμα 

6 max_v=-1    # 4.3 Αρχικοποίηςη μέγιςτου ςυνολικοφ βαιμοφ 

7 # Δημιουργία και αρχικοποίηςη τησ λίςτασ των 3 βαιμών ενόσ οινοποιείου 

8 bathm= [0,0,0] 

9 
 10 # Ερώτημα 4.1 

11 for i in range(60): 

12     winery=raw_input("Δώςε την επωνυμία του οινοποιείου:") 

13     for k in range(3): 

14         print "Βαθμόσ ", k+1 

15         num=int(input("Δώςε τον βαθμό του οινοποιείου (1-10):")) 

16         # έλεγχοσ εγκυρότητασ για τον κάιε βαιμό 

17         while num <1 or num>10:  

18             print "'Ακυρη τιμή !" 

19             num=int(input("Δώςε ξανά το βαθμό (1-10):")) 

20         bathm[k]=num # βάλε το βαιμό ςτην αντίςτοιχη ιέςη τησ λίςτασ 

21 
 22     # 4.2 Βρίςκουμε κι εμφανίζουμε το ςυνολικό βαιμό του οινοποιείου 

23     total= mo(bathm[0], bathm[1], bathm[2]) 

24     print "Οινοποιείο: ", winery,  ". Συνολικόσ βαθμόσ: " , total 

25 
 26     # 4.3 Αν ο ςυν. βαιμόσ του οινοποιείου είναι > από το τρέχον μέγιςτο, 

27     # ενημερώνεται τόςο ο μέγιςτοσ βαιμόσ, όςο και το όνομα του 

28     # οινοποιείου που τον πθρε (νικητθσ) 

29     if total> max_v : 

30         max_v= total 

31         winner= winery 

32 
 33 # 4.3 Εμφάνιςη ςτοιχείων νικητθ 

34 print "Οινοποιείο που κζρδιςε ςτο διαγωνιςμό:", winner 

35 print "Ο ςυνολικόσ βαθμόσ του:", max_v 
 

 



ΘΕΜΑ 2 
2.1   

Να αντιςτοιχίςετε κάκε ςτοιχείο τθσ ςτιλθσ Α του ακόλουκου πίνακα, με το κατάλλθλο 

ςτοιχείο τθσ ςτιλθσ Β. Ζνα από τα ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Β περιςςεφει:  

Στήλη Α Στήλη Β 

1. True Α. Αρικμθτικόσ τελεςτισ 

2.  float  Β. Συγκριτικόσ τελεςτισ 

3.  ** Γ. Λογικόσ Τελεςτισ  

4. not Δ. Ενςωματωμζνθ ςυνάρτθςθ 

5.  != Ε. Μθ ενςωματωμζνθ ςυνάρτθςθ 

 ΣΤ. Λογικι ςτακερά (τιμι) 
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2.2  Από τα ακόλουκα ονόματα μεταβλθτϊν να επιλζξετε εκείνα που είναι ζγκυρα ςτθ γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ Python: 

A.  integer B.  2x Γ.  x2 Δ.  x-2 Ε.  _x2 ΣΤ.  x_2 Ζ.  x2_ H. x2_$ 
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2.3   

Το παρακάτω πρόγραμμα ςε Python ζχει γραφεί για να ηθτάει ζναν ακζραιο μεγαλφτερο του 3 

(με ζλεγχο εγκυρότθτασ του αρικμοφ που πλθκτρολογεί ο χριςτθσ). Στθ ςυνζχεια, να 

υπολογίηει και να εμφανίηει το γινόμενο των ακεραίων που είναι πολλαπλάςια του 3, 

ξεκινϊντασ από τον αρικμό 3 και φτάνοντασ μζχρι και τον ακζραιο num που ζδωςε ο χριςτθσ. 

Αν, για παράδειγμα, δοκεί ωσ num ο αρικμόσ 6, τότε το ηθτοφμενο γινόμενο είναι 18 (αφοφ ςτο 

διάςτθμα *3,6+ οι αρικμοί 3 και 6 είναι πολλαπλάςια του 3).  

Στο πρόγραμμα υπάρχουν πζντε (5) κενά, τα οποία ζχουν αρικμθκεί και υπογραμμιςτεί. Να 

γράψετε ςτο γραπτό ςασ τον αρικμό του κάκε κενοφ και δίπλα τι πρζπει να ςυμπλθρωκεί, 

ϊςτε το πρόγραμμα να εκτελεί τθ λειτουργία που περιγράφθκε.  



1 gin =  …(1)… 

2 num= int(input("Δϊςε ζναν ακζραιο μεγαλφτερο του 3:")) 

3 while  num …(2)…  3  : 

4       print "Άκυροσ αρικμόσ!" 

5       num= int(input("Δϊςε ζναν ακζραιο μεγαλφτερο του 3:")) 

6 for x in range(3, …(3)…)  : 

7       if  x …(4)…  : 

8           gin =  …(5)… 

9 print "Γινόμενο:",  gin 
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ΘΕΜΑ 2  

2.1 

1. → ΣΤ. 

2. → Δ. 

3. → Α. 

4. → Γ. 

5. → Β. 

 

2.2 Τα έγκυρα ονόματα μεταβλητών είναι τα εξής:  Α, Γ , Ε, ΣΤ, Ζ  

 

2.3 

(1):  1 

(2):  <=  

(3):  num + 1 

(4):  % 3 == 0 

(5):  gin * x    ή   x * gin 

 



ΘΕΜΑ 4 

Μια εταιρεία παροχισ υπθρεςιϊν κινθτισ τθλεφωνίασ, ζκανε αναπροςαρμογι των 

χρεϊςεϊν τθσ. Η μθνιαία χρζωςθ χρόνου ομιλίασ του κάκε ςυνδρομθτι, υπολογίηεται τϊρα 

κλιμακωτά ςφμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα: 

Μθνιαίοσ χρόνοσ ςυνομιλιϊν (ςε 
ακζραια λεπτά) 

Χρζωςθ χρόνου ομιλίασ 
(ςε ευρϊ ανά λεπτό) 

1 - 100 0.06 
101 - 300 0.05 

> 300 0.04 

Εάν, για παράδειγμα, ζνασ ςυνδρομθτισ ςυμπλιρωςε ςυνολικά ς’ ζνα μινα 450 λεπτά 

τθλεφωνικισ ςυνομιλίασ, τότε για τα πρϊτα 100 λεπτά κα πλθρϊςει 0.06 ευρϊ ανά λεπτό 

ομιλίασ, για τα επόμενα 200 λεπτά κα πλθρϊςει 0.05 ευρϊ ανά λεπτό ομιλίασ και για τα 

υπόλοιπα 150 λεπτά κα πλθρϊςει 0.04 ευρϊ ανά λεπτό ομιλίασ. 

τθν παραπάνω χρζωςθ χρόνου ομιλίασ (ΧΡ1) προςτίκεται ο ΦΠΑ , που ανζρχεται ςτο 24% 

τθσ χρζωςθσ ΧΡ1, για να προκφψει το τελικό ποςό που επιβαρφνει το ςυνδρομθτι. 

Να αναπτφξετε πρόγραμμα ςτθν γλϊςςα προγραμματιςμοφ Python, το οποίο: 

4.1. Για κάκε ςυνδρομθτι κα διαβάηει τον αρικμό τθλεφϊνου, το ονοματεπϊνυμο (όνομα 

και επίκετο ςε μια μεταβλθτι) και τα ακζραια λεπτά τθλεφωνικισ επικοινωνίασ του για τον 

περαςμζνο μινα. Να κεωριςετε ότι τα δεδομζνα ειςάγονται ςωςτά και δεν χρειάηεται 

οποιοςδιποτε ζλεγχοσ εγκυρότθτασ. 
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4.2. Θα υπολογίηει το ποςό του μθνιαίου λογαριαςμοφ του ςυνδρομθτι, λαμβάνοντασ 

υπόψθ τθ χρζωςθ χρόνου ομιλίασ και τον ΦΠΑ, και ςτθ ςυνζχεια κα εμφανίηει με 

κατάλλθλο μινυμα το ονοματεπϊνυμο, τον αρικμό τθλεφϊνου και τθ μθνιαία χρζωςθ του 

ςυνδρομθτι.  
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4.3. Η διαδικαςία κα επαναλαμβάνεται ςυνεχϊσ για διάφορουσ ςυνδρομθτζσ και κα 

τερματίηεται όταν ο χριςτθσ δϊςει αρικμό τθλεφϊνου 9999999999. Να κεωριςετε ότι κα 

ειςαχκοφν δεδομζνα για τουλάχιςτον ζναν ςυνδρομθτι. 
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4.4. Σο πρόγραμμα κα υπολογίηει και κα εμφανίηει το πλικοσ των ςυνδρομθτϊν των 

οποίων ο μθνιαίοσ λογαριαςμόσ ξεπζραςε τα 50 ευρϊ.  
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Σημείωση. Για να είναι εμφανισ θ φπαρξθ τθσ ίδιασ εςοχισ, ςυςτινεται οι μακθτζσ ςτο 
γραπτό τουσ να ςθμειϊνουν τισ εντολζσ που ανικουν ςτο ίδιο μπλοκ με μία κάκετθ γραμμι 
μπροςτά από αυτζσ. Παράδειγμα: 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

1 # 4.4 Αρχικοποίθςθ του πλικουσ των ςυνδρομθτών που χρεώκθκαν >50 ευρώ 

2 pl_50 = 0 

3 
 4 # Ειςαγωγι τθλεφώνου 1ου ςυνδρομθτι 

5 tel = int(input('Δώςε το τηλζφωνο του 1ου ςυνδρομητή:')) 

6 
 7 # 4.3: θ ειςαγωγι των δεδομζνων ςυνεχίηεται όςο 

8 # δεν ζχει δοκεί ωσ τθλζφωνο το "9999999999" 

9 while tel  != 9999999999: 

10     onoma= raw_input('Δώςε το ονοματεπώνυμο του ςυνδρομητή:') 

11     xron= int(input('Δώςε τα ακζραια λεπτά χρόνου ομιλίασ του ςυνδρομητή:')) 

12     # 4.2 υπολογιςμόσ χρζωςθσ χρόνου ομιλίασ 

13     if  xron <= 100 :      # τα πρώτα 100 λεπτά ομιλίασ προσ 0.06/λεπτό 

14         XP1= xron * 0.06 

15     elif  xron <= 300 :     # τα επόμενα 200 λεπτά προσ 0.05/λεπτό 

16         XP1= 100 * 0.06 + (xron-100) * 0.05 

17     else:         # μετά τα 300 λεπτά θ χρζωςθ είναι  0.04/λεπτό 

18         XP1= 100 * 0.06 + 200 * 0.05 + (xron-300) * 0.04 

19 
 20     FPA= XP1 * 24/100 

21     TEL_XP = XP1 + FPA 

22     print  "Ο ςυνδρομητήσ ", onoma,  " με τηλζφωνο ", tel,  " οφείλει για το μήνα ", TEL_XP,  " ευρώ." 

23 
 24     # 4.4 Εξετάηουμε αν ο λογαριαςμόσ ξεπζραςε τα 50 ευρώ 

25     if TEL_XP > 50  : 

26         pl_50 = pl_50 +1 

27 
 28     # Ειςαγωγι τθλεφώνου επόμενου ςυνδρομθτι ι 9999999999 για τερματιςμό 

29     tel = int(input('Δώςε το τηλζφωνο του επόμενου ςυνδρομητή ή 9999999999 για τερματιςμό:')) 

30 
 31 #  4.4 

32 print  'Πλήθοσ ςυνδρομητών με μηνιαίο λογαριαςμό > 50 ευρώ: ', pl_50 
 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1. Να γράψετε την παρακάτω αριθμητική παράσταση σαν εντολή εκχώρησης τιμής στη γλώσσα 
προγραμματισμού Python. 

𝑦 = 4 + 𝑥2 +
2(𝑥+1)

𝑥3+1
− |𝑥|   

Μονάδες 7 
 
2.2.  Να χαρακτηρίσετε τα ονόματα των μεταβλητών που ακολουθούν, γράφοντας στο γραπτό σας, δίπλα 
στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε όνομα μεταβλητής τη λέξη Αποδεκτό, αν το όνομα της μεταβλητής 
είναι αποδεκτό στη γλώσσα προγραμματισμού Python ή τις λέξεις Μη Αποδεκτό, αν το όνομα της 
μεταβλητής είναι μη αποδεκτό.  
α.   a_ 
β.   3poli  
γ.   print 
δ.   G_1 
ε.   FALSE 
στ. ΕPA.L  

Μονάδες 3 
 

2.3.  Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε γλώσσα Python. Τι πιστεύετε ότι κάνει το πρόγραμμα; Να 

ξαναγράψετε το πρόγραμμα στο γραπτό σας χωρίς εμφωλευμένα if, χρησιμοποιώντας λογικούς τελεστές 

και την εντολή elif (πολλαπλή επιλογή).  

1 m= input(' Δώσε το βάρος σου (σε κιλά): ') 

2 h= input(' Δώσε το ύψος σου (σε μέτρα): ') 

3 dms=m/h**2 

4 if dms>=18.5: 

5     # Εμφωλευμένο if 

6     if dms <=  24.99: 

7         print  ' Φυσιολογικό Βάρος ' 

8     else: 

9         if dms <= 29.99: 

10             print  ' Προ-παχυσαρκία ' 

11         else: 

12             if dms<= 34.99: 

13                 print  'Παχυσαρκία τύπου Ι' 

14             else: 

15                 if dms<= 39.99: 

16                     print  'Παχυσαρκία τύπου ΙΙ' 

17                 else: 

18                     print  'Παχυσαρκία τύπου ΙΙΙ' 

19 else: 

20     print  'Ελλιποβαρής' 
 

 

 

Μονάδες 15 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

y = 4 + x**2 + 2*(x+1)/(x**3+1) - abs(x) 

 

2.2 

α.   Αποδεκτό 
β.   Μη Αποδεκτό 
γ.   Μη Αποδεκτό 
δ.   Αποδεκτό 
ε.    Αποδεκτό 

στ. Μη αποδεκτό 

 

 

2.3 

1 m= input(' Δώςε το βάροσ ςου (ςε κιλά): ') 
2 h= input(' Δώςε το φψοσ ςου (ςε μζτρα): ') 
3 dms=m/h**2 
4 if dms<18.5: 
5  print ' Ελλιποβαρήσ ' 
6 elif  dms >= 18.5  and  dms <= 24.99: 
7  print ' Φυςιολογικό Βάροσ ' 
8 elif  dms >= 25.00  and  dms <= 29.99: 
9  print ' Προ-παχυςαρκία ' 
10 elif  dms >= 30.00  and  dms <= 34.99: 
11  print ' Παχυςαρκία τφπου Ι ' 
12 elif  dms >= 35.00  and dms <= 39.99: 
13  print ' Παχυςαρκία τφπου ΙΙ ' 
14 else: 
15  print ' Παχυςαρκία τφπου ΙΙΙ ' 
 



ΘΕΜΑ 4 

Κατά την Παγκόσμια ημέρα της Αποταμίευσης, ένας καθηγητής Πληροφορικής, θέλοντας να 

κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών του, τους έβαλε το ακόλουθο κουίζ:  

Σε πόσες ημέρες θα καταφέρουν να αποταμιεύσουν το ποσό των 100€ αν ξεκινήσουν την 1η 

ημέρα από το αρχικό ποσό του ενός λεπτού του ευρώ (0.01 €) και κάθε επόμενη μέρα 

προστίθεται (αποταμιεύεται) στον κουμπαρά ποσό διπλάσιο από την προηγούμενη (την 1η 

ημέρα 0.01€, τη 2η ημέρα 0.02€, την 3η μέρα 0.04€, κ.ο.κ). Για να προσομοιώσουν την 

διαδικασία της αποταμίευσης, ζήτησε από τους μαθητές να γράψουν ένα πρόγραμμα σε 

Python το οποίο:   

4.1.  Για κάθε μέρα να εμφανίζει το ποσό που έχει ήδη αποταμιευθεί στο κουμπαρά (π.χ. για 

την 1η ημέρα θα εμφανίζει το μήνυμα «Στο κουμπαρά έχει αποταμιευθεί το ποσό των 0.01€»), 

μέχρι να συγκεντρωθεί το συνολικό ποσό των 100€.  

Μονάδες 10 

4.2.  Να εμφανίζει πόσες μέρες χρειάστηκαν για ν’ αποταμιευθεί το ποσό των 100€.  

Μονάδες 5 

4.3.  Να υπολογίζει κι εμφανίζει κατά πόσο ξεπεράστηκε το ποσό των 100€.  

Μονάδες 5 

4.4 Τέλος, το πρόγραμμα θα πρέπει να υπολογίζει κι εμφανίζει ποιο ήταν το ποσό που 

τοποθετήθηκε στον κουμπαρά την τελευταία μέρα.  

Μονάδες 5 

 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό τους να 

σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από αυτές. 

Παράδειγμα:  

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 apot=0       #Αρχικό ποσό που έχει τοποθετηθεί στο κουμπαρά 

2 poso=0.01    #Ποσό 1ης ημέρας αποταμίευσης 

3 meres=0       # Ημέρες για να συγκεντρωθεί το ποσό των 100€ 

4 while apot<100:   # Όσο το ποσό που έχει αποταμιευθεί είναι κάτω από 100€ 

5     meres=meres+1           #συνολικές ημέρες 

6     apot=apot+poso           #το ποσό που έχει αποταμιευθεί στο κουμπαρά 

7     print "Μέσα στο κουμπαρά υπάρχει το ποσό των ",apot, "€"   #4.1 

8     poso=poso*2                #Το ποσό που πρόκειται να αποταμιευθεί την επόμενη ημέρα 

9   

10 print "Το ποσό των ",apot," € συγκεντρώθηκε σε", meres," ημέρες"   #4.2 

11 print "Τελικά ξεπεράστηκε το ποσό των 100€ κατά", apot-100, " €"   #4.3 

12 print "To τελευταίο ποσό που μπήκε στο κουμπαρά είναι",apot-(poso/2)   #4.4 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1.  Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτο παρακάτω πρόγραμμα,  ϊςτε να διαβάηει δφο αρικμοφσ, 
να καλεί ςυνάρτθςθ θ οποία δζχεται τουσ δφο αρικμοφσ κι επιςτρζφει το άκροιςμα και τθν 
διαφορά τουσ.  

1 def praxeis (_(1)_): 
 2           s = x+y 

  3           d = abs(x-y) 
  4            ___(2)___ 
  5 

     6 #main program 
  7 _(3)_   =input(‘Δϊςε δφο αρικμοφσ’) 

8 _(4)_ =_(5)_(a,b) 
  9 print  ath,diaf 

    

Να γράψετε ςτο γραπτό ςασ τουσ αρικμοφσ (1), (2), (3), (4) και (5) που αντιςτοιχοφν ςτα κενά  
του παραπάνω προγράμματοσ και δίπλα ςε κάκε αρικμό, αυτό που πρζπει να ςυμπλθρωκεί, 
ϊςτε το τμιμα προγράμματοσ να εκτελεί ςωςτά τθν λειτουργία του. 

Μονάδες 5 

2.2. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα ςε Python το οποίο διαβάηει ζνα αρικμό και εμφανίηει αν 
ο αρικμόσ είναι κετικόσ, αρνθτικόσ ι μθδενικόσ.  
x=int(input(‘Δϊςε αρικμό’)) 
 if  x>=0: 
  print “Ο αρικμόσ»,x,”είναι κετικόσ” 
 elif  x<=0: 
  print “Ο αρικμόσ»,x,”είναι αρνθτικόσ” 
 else: 
  print “Ο αρικμόσ»,x,”είναι μθδενικόσ” 
Το πρόγραμμα ζχει κάποιο λογικό λάκοσ. Να το περιγράψετε υποδεικνφοντασ μια τιμι ειςόδου 
για τθν οποία το πρόγραμμα δεν εμφανίηει το ςωςτό αποτζλεςμα. Να ξαναγράψετε ςτο 
γραπτό ςασ το πρόγραμμα  διορκωμζνο και με αποκλειςτικι χριςθ τθσ εντολισ if (Απλι AN).  

Μονάδες 10 
2.3. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα ςε Python: 

1 x=3 
 2 y=15 
 3 s=0 
 4 p=0 
 5 while y>0: 
 6     p=p+1 
 7     if y%2==1: 
 8            s=s+x 
 9     y=y/2 
 10     x=x*2 
 11     print x,y 
 12 print    s,p 
  

 



Επίςθσ δίνεται το παρακάτω υπόδειγμα πίνακα τιμϊν: 

 x y s p Έξοδος 

Αρχικζς Τιμζς  3 15 0 0  

1η επανάληψη …  …  …  …  …  

…  …  …  …  …  …  

Να μεταφζρετε ςτο γραπτό ςασ τον παραπάνω πίνακα και να ςυμπλθρϊςετε τισ τιμζσ των x, y, 

s, p και τι εμφανίηεται ςτθν οκόνθ ςαν αποτζλεςμα τθσ εκτζλεςθσ των εντολϊν του 

προγράμματοσ, προςκζτοντασ μια νζα γραμμι ςτον πίνακα για κάκε επόμενθ επανάλθψθ.   

Μονάδες  10 

 



ΘΕΜΑ 2 
 
2.1 
(1).   x, y 
(2).  return  s, d 
(3).  a, b 
(4).  ath, diaf 
(5).  praxeis 
 
 
2.2    
Το πρόβλημα εντοπίζεται όταν δώσω την τιμή 0. Όταν στη μεταβλητή x δώσουμε την τιμή 0, ενώ 
το πρόγραμμα θα πρέπει να εμφανίσει το μήνυμα “Ο αριθμός  0 είναι μηδενικός”, εμφανίζει “Ο 
αριθμός  0 είναι θετικός”. Αυτό συμβαίνει διότι η πρώτη συνθήκη της εντολής if  ελέγχει αν ο 
αριθμός x είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 0. Για την τιμή 0 η συνθήκη αυτή είναι True και εκτελείται 
η εντολή που την ακολουθεί (print “Ο αριθμός”,x,”είναι θετικός”).  Στη συνέχεια και λόγω του 
τρόπου που λειτουργεί η πολλαπλή δομή επιλογής, δεν εξετάζονται οι επόμενες συνθήκες και το 
πρόγραμμα τερματίζεται.  
 
Μετά την διόρθωση και τη μετατροπή της πολλαπλής if σε απλές if (ΑΝ), το πρόγραμμα γίνεται: 

x=int(input(‘Δώσε αριθμό’)) 
 if  x>0: 
  print “Ο αριθμός”,x,”είναι θετικός” 
 if  x<0: 
  print “Ο αριθμός”,x,”είναι αρνητικός” 
 if  x==0: 
  print “Ο αριθμός”,x,”είναι μηδενικός” 
 
 
2.3 

 x y s p Έξοδος 

Αρχικές Τιμές  3 15 0 0  

1η επανάληψη 6 7 3 1 6, 7 

2η επανάληψη 12 3 9 2 12, 3 

3η επανάληψη 24 1 21 3 24,  1 

4η επανάληψη 48 0 45 4 48,  0 

     45,  4 

 



ΘΕΜΑ 4 

Στην Α’ Φάση των Σχολικών Αγώνων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο αγώνισμα της 

Σφύρας συμμετείχαν 95 μαθητές/τριες από όλα τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που 

ανήκουν στην Περιφέρεια αυτή. Στη Β’ Φάση θα προκριθούν οι μαθητές/τριες  που η επίδοσή 

τους ξεπέρασε το όριο  των 50 μέτρων, για τα ΑΓΟΡΙΑ, και το όριο των 40 μέτρων, για τα 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ. Να γράψετε πρόγραμμα σε Python το οποίο: 

4.1.  Για κάθε μαθητή/τρια που αγωνίσθηκε, θα διαβάζει το ονοματεπώνυμο  του/της , το φύλο 

του/της (‘Α’ για αγόρι ή ‘Κ’ για κορίτσι), την  καλύτερη του/της επίδοση (σε μέτρα) και το όνομα 

του σχολείου στο οποίο φοιτά. Η εισαγωγή των δεδομένων ολοκληρώνεται όταν δοθεί ως 

ονοματεπώνυμο η τιμή “ΤΕΛΟΣ ΑΓΩΝΑ”. Θεωρήστε ότι όλες οι τιμές εισόδου είναι ορθές και 

δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας τιμών.  

Μονάδες  4 

4.2.  Τα στοιχεία όσων μαθητών/τριών πέρασαν στην επόμενη Β’ Φάση θα καταχωρίζονται στις 

λίστες PROK_A (για τα αγόρια) και PROK_K (για τα κορίτσια), αντίστοιχα, ως εξής: Για το 1ο 

αγόρι που ξεπέρασε το όριο, στη θέση PROK_A[0] θα αποθηκεύεται το ονοματεπώνυμό του, 

στη θέση PROK_A[1] η καλύτερη επίδοσή του και στη θέση PROK_A[3] το όνομα του σχολείου 

του, και με τον ίδιο τρόπο θα συνεχιστεί η καταχώρηση για κάθε αγόρι που προκρίθηκε στη Β’ 

Φάση. Με την ίδια διαδικασία θα καταχωρίζονται στη λίστα PROK_K τα στοιχεία για τα 

κορίτσια που προκρίθηκαν στην Β’ Φάση. Θεωρήστε ότι προκρίθηκαν στη Φάση Β’ τουλάχιστον 

ένα αγόρι και ένα κορίτσι.  

Μονάδες 6 

4.3.  Θα υπολογίζει την καλύτερη επίδοση που καταμετρήθηκε στα κορίτσια και θα εμφανίζει 

το όνομα της  μαθήτριας, την επίδοσή της και το όνομα του σχολείου της, με κατάλληλα 

διαμορφωμένο μήνυμα.  

Μονάδες 5 

4.4.  Θα εμφανίζει το μήνυμα “Στη Β’ Φάση προκρίθηκαν οι μαθητές:” και το ονοματεπώνυμο, 

την επίδοση, το όνομα του σχολείου του κάθε μαθητή σε διαφορετική γραμμή. Όμοια θα 

εμφανίζει “Στη Β’ Φάση προκρίθηκαν οι μαθήτριες:” με τα ατομικά στοιχεία κάθε μαθήτριας σε 

διαφορετική γραμμή.  Μονάδες 10 



 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό 

τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά 

από αυτές. Παράδειγμα:  

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 kal=-1        #4.3   Αρχικοποίηση μέγιστου 
      2 PROK_A=[]   # 4.2   Αρχικοποίηση λίστα προκριθέντων μαθητών 

   3 PROK_K=[]   #4.2    Αρχικοποίηση  λίστα προκριθέντων μαθητριών 
   4 #4.1 Εισαγωγή ονοματεπώνυμου μαθητή/τριας  

     5 full_name=raw_input('Δώσε το ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/τριας ')    
  6 while full_name!="ΤΕΛΟΣ ΑΓΩΝΑ":   #4.1  διάβασε δεδομένα μέχρι να δοθεί "ΤΕΛΟΣ ΑΓΩΝΑ"  

7     fylo=raw_input('Δώσε το φύλο '+' Α ' +'ή '+' Κ')     #4.1 Εισαγωγή φύλου 
   8     epidosi=float(input('Δώσε την επίδοση του/της '+full_name)) #4.1 Εισαγωγή επίδοσης 

 9     name_sch=raw_input('Δώσε  το όνομα του σχολείου του/της '+full_name) #4.1 όνομα Σχολείου 

10     if fylo=='A':               #4.2. 
       11         if epidosi>50:      #4.2  Έλεγχος αν το ΑΓΟΡΙ πέρασε το όριο των 50 μέτρων 

  12             PROK_A.append(full_name)  #4.2 καταχωρήστε πρώτα το ονοματεπώνυμο στη λίστα  
 13             PROK_A.append(epidosi)      #4.2 μετά την επίδοση 

    14             PROK_A.append(name_sch) #4.2 μετά το σχολείο 
    15     else: 

         16         if epidosi>40: #4.2  Έλεγχος αν το ΚΟΡΙΤΣΙ πέρασε το όριο των 40 μέτρων 
  17             PROK_K.append(full_name)   #4.2 καταχωρήστε πρώτα το ονοματεπώνυμο στη λίστα  

 18             PROK_K.append(epidosi)       #4.2 μετά την επίδοση 
    19             PROK_K.append(name_sch)  #4.2 μετά το σχολείο 
    20 

          21         if epidosi>kal:                 # 4.3 εύρεση καλύτερης επίδοσης ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ 
   22             kal=epidosi                 #  4.3  

      23             meg_name=full_name  #4.3  ονοματεπώνυμο μαθήτριας με την καλύτερη επίδοση 
 24             meg_sch=name_sch    #4.4  όνομα σχολείου μαθήτριας 

    25     full_name=raw_input('Δώσε το ονοματεπώνυμο του επόμενου/νης μαθητή/τριας ') 
 26 print 'Η καλύτερη επίδοση στα ΚΟΡΙΤΣΙΑ είναι: ',kal,' και την έχει η ',meg_name    #4.3 
 27 print ' του σχολείου ', meg_sch 

       28 print '--------------------------------------------------------------------' 
    29 print 'Στην επόμενη Β’ Φάση προκρίθηκαν οι μαθητές:'   #4.4. ποιοί πέρασαν στη επόμενη φάση 

30 for i in range (0, len(PROK_A), 3): 
      31     print PROK_A[i],'  με επίδοση ',PROK_A[i+1], '  του σχολείου ',PROK_A[i+2] 

  32 print '--------------------------------------------------------------------'     
   33 print 'Στην επόμενη Β’ Φάση προκρίθηκαν οι μαθήτριες:' #4.4. ποιές πέρασαν στη επόμενη φάση 

34 for i in range (0, len(PROK_K), 3): 
      35     print PROK_K[i],'  με επίδοση ', PROK_K[i+1], '  του σχολείου ',PROK_K[i+2] 

   

 



ΘΕΜΑ 4 

Μια αςφαλιςτικι εταιρεία, υπολογίηει τα ετιςια αςφάλιςτρα που πρζπει να καταβάλει ο/θ 

οδθγόσ ενόσ επιβατικοφ οχιματοσ λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ παρακάτω παράγοντεσ: 

 Τουσ φορολογθτζουσ ίππουσ του οχιματοσ, ςφμφωνα με τον πίνακα:  

Ίπποι 
οχήματοσ 

Αςφάλιςτρα 
εξαμήνου 

μζχρι 5 110 € 

6 - 10 150 € 

11 - 14 190 € 

15 - 19 230 € 

20 και πάνω 260 € 

 

 Τθν θλικία του οδθγοφ ωσ εξισ, αν ο οδθγόσ είναι από 18 μζχρι 25 ι πάνω από 65 ετϊν, 

τότε τα ετιςια αςφάλιςτρα που προκφπτουν από τον παραπάνω πίνακα αυξάνονται 

κατά 12%. Για οποιαδιποτε άλλθ θλικία οδθγοφ τα ετιςια αςφάλιςτρα αυξάνονται 

5.5%. 

 Το είδοσ τθσ αςφάλιςθσ (μεικτι ι απλι). Η μεικτι αςφάλιςθ επιβαρφνει 10% τα ετιςια 

αςφάλιςτρα του παραπάνω πίνακα. 

Να αναπτφξετε πρόγραμμα ςτθν γλϊςςα προγραμματιςμοφ Python το οποίο 

4.1. Nα διαβάηει τθν θλικία του/τθσ οδθγοφ, τουσ ίππουσ του οχιματοσ και το είδοσ τθσ 

αςφάλιςθσ το οποίο επικυμεί να αςφαλίςει. Η θλικία του/τθσ οδθγοφ πρζπει να είναι 18 

ετϊν και πάνω και το είδοσ αςφάλιςθσ μεικτι ι απλι. Απαιτείται ο ζλεγχοσ δεδομζνων 

ειςόδου για τθν θλικία και το είδοσ αςφάλιςθσ. Θεωρείςτε ότι οι ίπποι είναι κετικόσ 

ακζραιοσ αρικμόσ.           Μονάδεσ 7 

 

4.2. Να υπολογίηει και να εμφανίηει τα ετιςια κακαρά αςφάλιςτρα του οχιματοσ ςφμφωνα 

με τον παραπάνω πίνακα.         Μονάδεσ 7 

 

4.3. Να υπολογίηει τθν ετιςια αφξθςθ των αςφαλίςτρων λαμβάνοντασ υπόψθ αρχικά τθν 

θλικία του οδθγοφ και κατόπιν το είδοσ τθσ αςφάλιςθσ.    Μονάδεσ 7 

 

4.4. Να υπολογίηει και να εμφανίηει τα ςυνολικά ετιςια αςφάλιςτρα μετά το μινυμα «Τα 

ςυνολικά ετιςια αςφάλιςτρα είναι».        Μονάδεσ 4 

 

Σημείωςη. Για να είναι εμφανισ θ φπαρξθ τθσ ίδιασ εςοχισ, ςυςτινεται οι μακθτζσ ςτο 
γραπτό τουσ να ςθμειϊνουν τισ εντολζσ που ανικουν ςτο ίδιο μπλοκ με μία κάκετθ γραμμι 
μπροςτά από αυτζσ. Παράδειγμα: 



 
 



ΘΕΜΑ 4 

1 #4.1 Διαβάζει την ηλικία του/της οδηγού 

2 age=int(input('Δώσε ηλικία του/της οδηγού: ')) 

3 # 4.1 Ελέγχει αν η ηλικία ειναι 18 και άνω 

4 while age<18: 

5     age=int(input('Δώσε σωστά την ηλικία του/της οδηγού: ')) 

6 # 4.1 Διαβάζει τους φορολογητέους ίππους του οχήματος 

7 f_ipoi=int(input('Δώσε φορολογητέους ίππους οχήματος: ')) 

8 #4.1 Διαβάζει το ειδος της ασφάλισης 

9 eidos=raw_input('Δώσε είδος ασφάλισης (μεικτή/απλή:) ') 

10 #4.1 Ελέγχει αν το ειδος ασφάλισης ειναι μεικτή ή απλή 

11 while eidos!= 'μεικτή' and eidos!='απλή': 

12     eidos=raw_input('Δώσε σωστό είδος ασφάλισης (μεικτή/απλή): ') 

13 #4.2 Υπολογισμός των ετήσιων καθαρών ασφαλίστρων 

14 if f_ipoi<=5: 

15     clean_asf=110*2 

16 elif f_ipoi<=10: 

17     clean_asf=150*2 

18 elif f_ipoi<=14: 

19     clean_asf=190*2 

20 elif f_ipoi<=19: 

21     clean_asf=230*2 

22 else: 

23     clean_asf=260*2 

24 #4.2 Εμφάνιση των ετήσιων καθαρών ασφαλίστρων 

25 print 'Τα καθαρά ετήσια ασφάλιστρα του οχήματος ειναι: ',clean_asf 

26 #4.3 Υπολογισμός των αυξήσεων στα ασφάλιστρα λόγω ηλικίας 

27 if age<=25 or age>=65: 

28     asf_age=clean_asf*12/100 

29 else: 

30     asf_age=clean_asf*5.5/100 

31 #4.3 Υπολογισμός των αυξήσεων στα ασφάλιστρα λόγω είδους ασφάλισης 

32 if eidos=='μεικτή': 

33     asf_eidos=clean_asf*10/100 

34 else: 

35    asf_eidos=0 

36 t_incr=asf_age+asf_eidos #4.3 υπολογισμός της συνολικής ετήσιας αύξησης 

37 #4.4 Υπολογισμός και εμφάνιση των ετήσιων συνολικών ασφαλίστρων 

38 asf_total=clean_asf+asf_age+asf_eidos 

39 print 'Τα ετήσια συνολικά ασφάλιστρα είναι: ',asf_total 
 

 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1. Ο τομέας της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή(Ε.Α.Υ.) ασχολείται με το σχεδιασμό, 

την υλοποίηση, και την αξιολόγηση διαδραστικών υπολογιστικών συστημάτων 

προορισμένων για ανθρώπινη χρήση και τη μελέτη σημαντικών φαινομένων γύρω από αυτά. 

Ο βασικός στόχος της Ε.Α.Υ. είναι η αυξημένη ευχρηστία του συστήματος. Επιλέξτε από τα 

παρακάτω όλα όσα θεωρείτε ότι πρέπει να χαρακτηρίζουν ένα περιβάλλον, μέσω του οποίου 

επιτυγχάνεται η επικοινωνία ενός χρήστη με ένα σύστημα υπολογιστή.  

1. ευκολία εκμάθησης 

2. ευκολία ανάδρασης του έργου 

3. υψηλή απόδοση εκτέλεσης έργου 

4. ανίχνευση λογικών λαθών 

5. διερεύνηση ποιότητας 

6. χαμηλή συχνότητα εμφάνισης λαθών χρήστη 

7. ευκολία συγκράτησης της γνώσης της χρήσης του 

8. υποκειμενική ικανοποίηση του χρήστη 

9. αντικειμενική ευχρηστίας του συστήματος 

 

Μονάδες 5 

2.2.  Στον παρακάτω πίνακα η στήλη Α περιέχει αριθμητικές πράξεις (παραστάσεις) ενώ η 

στήλη Β περιέχει την αποτίμησή τους (αποτέλεσμα τους) στο IDLE της Python. Να γράψετε 

στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1,2,3,4,5 της  Στήλης Α και δίπλα το γράμμα α, β, γ, δ, ε της 

Στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοιχία. 

 

Στήλη Α Στήλη Β  

1.    2%3 α. -2 

2.    11%3-2*2 β. 5 

3.    15 * 2 / 4 γ. 2 

4.    2*(5%3)+4/(1+3) δ. 6  

5.     2*5/3*2 ε. 7  

Μονάδες 10 

  



2.3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα κώδικα σε γλώσσα προγραμματισμού Python. Τι τιμές θα 

εμφανιστούν κατά την εκτέλεση του αν δοθούν οι τιμές: 

 α) 3,   β) 3.5,  γ) 8,  δ) 4.8  ε)2.9 

num=int(input("Δώσε αριθμό")) 

check=num%2 

if check==0: 

     print "ο αριθμός ειναι άρτιος" 

else: 

    print "ο αριθμός ειναι περιττός" 
 

Να γράψετε στο τετράδιο σας τα α, β, γ, δ, ε και δίπλα την τιμή που θα εμφανιστεί σύμφωνα 

με τις παραπάνω τιμές εισόδου.  

Μονάδες 10 

 



 

ΘΕΜΑ 2 

2.1. Σωστά είναι τα 1, 3, 6, 7, 8 

2.2.  

1  γ 

2  α 

3  ε 

4  β 

5  δ 

2.3.  

α) Ο αριθμός είναι περιττός 

β) Ο αριθμός είναι περιττός 

γ) Ο αριθμός είναι άρτιος 

δ) Ο αριθμός είναι άρτιος 

ε) Ο αριθμός είναι άρτιος 

 

 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1. Ποιο κα είναι το αποτζλεςμα τθσ εκτζλεςθσ του παρακάτω τμιματοσ προγράμματοσ ςε 

Python; 

 

1 a=[6, 3, 4, 55, 0] 

2 b=a[:] 

3 print b 
 

Μονάδεσ 5 

2.2. Δίνονται οι ςυμβολοςειρζσ τθσ Python a=”Η Πληροφορική είναι ” και 

b=”προγραμματιςμόσ ” και το παρακάτω τμιμα προγράμματοσ ςε Python. Να γράψετε ςτο 

τετράδιό ςασ το αποτζλεςμα που εμφανίηεται ςε κάκε εντολι εκτφπωςθσ (εντολζσ 3-7). 

1 c=a+b 

2 d=b*2 

3 print c 

4 print d 

5 print len(a) 

6 print a[2] 

7 print b[0:9] 

Μονάδεσ 10 

  



2.3. Δίνεται ο παρακάτω κϊδικασ ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ Python και οι λίςτεσ a, b. Τι 

τιμζσ κα εμφανιςτοφν κατά τθν εκτζλεςθ του κϊδικα; 

 

1 a=[3,4,9,67,5] 
 2 b=a+[] 

  3 a[0]=a[1]=a[2]=a[3]=a[4]=1 

4 print a 
  5 print b 
  6 print a+b 
  7 print b[-2] 

 8 print a[0:2]+b[2:4] 
  

 

Μονάδεσ 10 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1.  

[6, 3, 4, 55, 0] 

2.2.  

Εντολή 3:  Η Πληροφορική είναι προγραμματιςμόσ 

Εντολή 4:  προγραμματιςμόσ προγραμματιςμόσ 

Εντολή 5:  20 

Εντολή 6:  Π 

Εντολή 7:  προγραμμα 

2.3.  

Εντολή 4: [1, 1, 1, 1, 1] 

Εντολή 5: [3, 4, 9, 67, 5] 

Εντολή 6: [1, 1, 1, 1, 1, 3, 4, 9, 67, 5] 

Εντολή 7: 67 

Εντολή 8: [1, 1, 9, 67] 

 



ΘΕΜΑ 4 

Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ ενόσ αυτοκινιτου υπολογίηονται με βάςθ τον κυβιςμό και το 

είδοσ του αυτοκινιτου (ςυμβατικό ι υβριδικό), ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Κυβιςμόσ (ςε κ.εκ) Συμβατικά Υβριδικά 

0 - 1100 230 100 

1101 - 1400 290 120 

1400 - 1800 350 150 

1801 και πάνω 480 200 

Να αναπτφξετε πρόγραμμα ςτθν γλώςςα προγραμματιςμοφ Python το οποίο για 100 

αυτοκίνθτα:  

4.1. Να διαβάηει τον αρικμό κυκλοφορίασ και τον κυβιςμό τουσ, ελζγχοντασ ότι ο κυβιςμόσ 

είναι κετικόσ αρικμόσ. Στθν περίπτωςθ που ειςάγεται λανκαςμζνθ τιμι για τον κυβιςμό, το 

πρόγραμμα να ηθτάει ξανά τιμι μζχρι να δοκεί ζγκυρθ. 

Μονάδεσ 4 

4.2. Να διαβάηει το είδοσ του κάκε αυτοκινιτου ελζγχοντασ αν είναι ςυμβατικό ι υβριδικό 

(Σ/Υ). Στθν περίπτωςθ που ειςάγεται λανκαςμζνθ τιμι το πρόγραμμα να ηθτάει ξανά τιμι 

μζχρι να δοκεί ζγκυρθ. 

Μονάδεσ 4 

4.3. Να υπολογίηει με χριςθ τθσ ςυνάρτθςθσ teli_kykl, που κα καταςκευαςτεί, τα ετιςια 

τζλθ κυκλοφορίασ και να εμφανίηει ςτο κυρίωσ πρόγραμμα κατάλλθλο μινυμα, με τον 

αρικμό κυκλοφορίασ κάκε αυτοκινιτου και το ποςό των ετθςίων τελών κυκλοφορίασ του. 

Μονάδεσ 13 

4.4. Να υπολογίηει και να εμφανίηει τα πλικθ των ςυμβατικών και των υβριδικών 

αυτοκινιτων.  

Μονάδεσ 4 

Σημείωςη. Για να είναι εμφανισ θ φπαρξθ τθσ ίδιασ εςοχισ, ςυςτινεται οι μακθτζσ ςτο 
γραπτό τουσ να ςθμειώνουν τισ εντολζσ που ανικουν ςτο ίδιο μπλοκ με μία κάκετθ γραμμι 
μπροςτά από αυτζσ. Παράδειγμα: 



 
 



ΘΕΜΑ 4 

1 #4.3 ςυνάρτθςθ υπολογιςμοφ τελών κυκλοφορίασ 

2 def  teli_kykl( kyb , eidos): 

3     if eidos=='Σ':#ζλεγχοσ για ειδοσ αυτοκινιτου 

4         if kyb<=1100: #ζλεγχοσ για αρικμό κυβικών 

5             poso=230 
 6         elif kyb<=1400:#ζλεγχοσ για αρικμό κυβικών 

7             poso=290 
 8         elif kyb<=1800:#ζλεγχοσ για αρικμό κυβικών 

9             poso=350 
 10         else:           #ζλεγχοσ για αρικμό κυβικών 

11             poso=480 
 12     else: 

  13         if kyb<=1100: #ζλεγχοσ για αρικμό κυβικών 

14             poso=100 
 15         elif kyb<=1400:#ζλεγχοσ για αρικμό κυβικών 

16             poso=120 
 17         elif kyb<=1800:#ζλεγχοσ για αρικμό κυβικών 

18             poso=150 
 19         else:           #ζλεγχοσ για αρικμό κυβικών 

20             poso=200 
 21     return poso  #επιςτροφι ποςοφ τελών κυκλοφορίασ 

23 #κυρίωσ πρόγραμμα 
 25 metr=0 #4.4 αρχικοποίθςθ μετρθτι ςυμβατικών αυτοκινιτων 

26 #επαναλθπτικι διαδικαςία για τα 100 αυτοκίνθτα 

27 for i in range (100): 
 28     ar=raw_input('Δώςε αρικμό κυκλοφορίασ ')#4.1 Διαβάηει αρικμό κυκλοφορίασ 

29     kyb=int(input('Δώςε κυβιςμό ')) #4.1 διαβάηει κυβιςμό αυτοκινιτου 

30     while kyb<=0: #4.1 ελζγχει μιπωσ ο  κυβιςμόσ είναι αρνθτικόσ αρικμόσ 

31         kyb=int(input('Δώςε ςωςτό κυβιςμό ')) 

32 #4.2 διάβαςμα και ζλεγχοσ για το είδοσ του αυτοκινιτου 

33     eidos=raw_input ('Δώςε ειδοσ αυτοκινιτου Σ/Υ(ςυμβατικό/υβριδικό) ') 

34     while eidos !='Σ' and eidos !='Υ': 

35         eidos=raw_input ('Δώςε ςωςτά το ειδοσ αυτοκινιτου Σ/Υ(ςυμβατικό/υβριδικό) ') 

36 # 4.3 κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ για τα τζλθ κυκλοφορίασ 

37     tel_poso = teli_kykl(kyb , eidos) 

38     print 'τα τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου ', ar ,' είναι ',tel_poso,' ευρώ' 

39 # 4.4 ζλεγχοσ για το είδοσ. Αν είναι ςυμβατικό,  αφξθςθ μετρθτι 

40     if eidos=='Σ': 
 41         metr=metr+1 
 42 #4.4 εμφάνιςθ πλικουσ ςυμβατικών και υβριδικών αυτοκινιτων 

43 print 'Το πλικοσ των ςυμβατικών αυτοκινιτων είναι ', metr, ' και των υβριδικών ',100-metr 

 

 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1. Δίνεται το παρακάτω τμιμα προγράμματοσ ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Python. Τι 

τιμζσ κα εμφανιςτοφν κατά τθν εκτζλεςθ του; 

1 a='Καλι' 

2 b='Άνοιξθ' 

3 msg=a+'  '+b 

4 print 2*a 

5 print msg 
 

 

Μονάδεσ 6 

2.2. Δίνονται τα παρακάτω τμιματα προγράμματοσ Α, Β, Γ ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ 

Python. Σε ποιο από αυτά τα τμιματα προγράμματοσ εμφανίηεται το μινυμα «δεν μπορείσ 

να ψθφίςεισ» αν το α είναι μικρότερο του 18, «μπορείσ να μθν ψθφίςεισ» αν το α είναι 

μεγαλφτερο του 80, ενϊ όταν είναι ενδιάμεςα εμφανίηει «ψθφίηεισ». 

 

Α  
1 a=int(input('Δώςε θλικία: ' )) 

2 if a>18 : 

3     print  'ψθφίηεισ' 

4 elif a>80 : 

5     print 'μπορείσ να μθν ψθφίςεισ' 

6 else : 

7     print 'δεν μπορεισ να ψθφίςεισ' 
 

 
 

Β  
1 a=int(input('Δώςε θλικία: ' )) 

2 if a<18 : 

3     print 'δεν μπορεισ να ψθφίςεισ' 

4 elif a<80 : 

5     print  'ψθφίηεισ' 

6 else : 

7     print 'μπορείσ να μθν ψθφίςεισ' 
 

 
 



Γ  
1 a=int(input('Δώςε θλικία: ' )) 

2 if a>80 : 

3     print 'μπορείσ να μθν ψθφίςεισ' 

4 elif a<18 : 

5     print 'δεν μπορεισ να ψθφίςεισ' 

6 else : 

7     print 'ψθφίηεισ' 
 

 
 

Μονάδεσ 9 

2.3. Να ςυμπλθρωκοφν με τον κατάλλθλο κϊδικα τα αρικμθμζνα κενά (1-8) ςτο παρακάτω 

πρόγραμμα ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Python, ϊςτε το πρόγραμμα να διαβάηει δφο 

λίςτεσ A και B, 10 κζςεων θ κακεμία, και να δθμιουργεί και εκτυπϊνει μια τρίτθ λίςτα C, 

επίςθσ 10 κζςεων, τθσ οποίασ κάκε ςτοιχείο αποτελεί άκροιςμα των αντίςτοιχων ςτοιχείων 

των λιςτϊν Α και Β. 

 

1 A = [] 

2 B = [] 

3 C = [] 

4 for i in range(10): 

5     x = int(input("Δώςε ακζραιο για τθ λίςτα A: ")) 

6     A.append(-1-) 

7 for i in range(-2-): 

8     y = -3- 

9     -4- 

10 -5-range(-6-): 

11      -7- 

12 print(-8-) 
 

 
 

Μονάδεσ 10 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1.   

Οι τιμέσ που ια εκτυπωιοφν είναι:  

 ΚαλθΚαλθ 

Καλθ Άνοιξη 

2.2.  

Τισ ζητοφμενεσ τιμέσ ια εκτυπώςει το τμθμα Γ. 

 

2.3.  Το πρόγραμμα, με τα 8 κενά ςυμπληρωμένα, είναι το ακόλουιο: 

1 A = [] 

2 B = [] 

3 C = [] 

4 for i in range(10): 

5     x = int(input("Δώσε ακέραιο για τη λίστα  A: ")) 

6     A.append(x) 

7 for i in range(10): 

8     y = int(input("Δώσε ακέραιο για τη λίστα B: ")) 

9     B.append(y) 

10 for i in range(10): 

11      C.append(A[i] + B[i]) 

12 print(C) 
 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Για να ςυμμετάςχει κάποιοσ ακλθτισ ι ακλιτρια ςτον υπερμαρακϊνιο των 245,3 χλμ 

«Σπάρτακλον» είναι απαραίτθτο ι να ζχει καλφψει τθν παραπάνω διαδρομι ςε 36 ϊρεσ ςε 

προθγοφμενθ διοργάνωςθ «Σπάρτακλον» ι να ζχει καλφψει απόςταςθ τουλάχιςτον 100 

χλμ. εντόσ 12 ωρϊν ςε κάποια άλλθ επίςθμθ διοργάνωςθ. Στθν τρζχουςα διοργάνωςθ 

ζχουν δθλϊςει ςυμμετοχι 1800 ακλθτζσ/τριεσ από όλο τον κόςμο. Να αναπτφξετε 

πρόγραμμα ςτθν γλϊςςα προγραμματιςμοφ Python το οποίο: 

4.1 Να διαβάηει για κάθε ακλθτι/τρια το ονοματεπϊνυμο, το φφλο (‘M’ για ακλθτι, ‘W’ για 

ακλιτρια), τθν θλικία, τθ χϊρα προζλευςθσ (π.χ. gr για Ελλάδα, fr για Γαλλία κ.ο.κ), αν ζχει 

τερματίςει ςε προθγοφμενο «Σπάρτακλον» ςε 36 ϊρεσ (‘Y’/’N’) και τα περιςςότερα 

χιλιόμετρα που ζχει καλφψει ςε προθγοφμενθ επίςθμθ διοργάνωςθ ςε 12 ϊρεσ. Μόνο για 

το φφλο απαιτείται ζλεγχοσ των δεδομζνων που ειςάγονται.  

Μονάδες 7 

4.2 Να ελζγχει αν ο/θ ακλθτισ/τρια ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον αγϊνα «Σπάρτακλον» 

και να εμφανίηει, μετά το ονοματεπϊνυμό του/τθσ, το μινυμα «Ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ» 

ι «Δεν ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ». Θεωρείςτε ότι υπάρχει τουλάχιςτον ζνασ ακλθτισ και 

μια ακλιτρια με δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον αγϊνα.  

Μονάδες 5 

4.3 Να υπολογίηει και να εμφανίηει το ποςοςτό των Ελλινων ακλθτϊν και το ποςοςτό των 

Ελλθνίδων ακλθτριϊν, οι οποίοι/εσ ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον αγϊνα, ςε ςχζςθ με 

το ςφνολο των ακλθτϊν/τριϊν, οι οποίοι/εσ, επίςθσ, ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον 

αγϊνα. Υποκζςτε ότι υπάρχει τουλάχιςτον ζνασ Ζλλθνασ ακλθτισ και μια Ελλθνίδα 

ακλιτρια με δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον αγϊνα. 

Μονάδες 7 

4.4 Να υπολογίηει και να εμφανίηει ξεχωριςτά το μζςο όρο θλικίασ των ακλθτϊν και των 

ακλθτριϊν, οι οποίοι/εσ ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον αγϊνα.  

Μονάδες 6 

Σημείωση. Για να είναι εμφανισ θ φπαρξθ τθσ ίδιασ εςοχισ, ςυςτινεται οι μακθτζσ ςτο 
γραπτό τουσ να ςθμειϊνουν τισ εντολζσ που ανικουν ςτο ίδιο μπλοκ με μία κάκετθ γραμμι 
μπροςτά από αυτζσ. Παράδειγμα: 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 #Μετρητζσ για αθλητζσ/τριεσ που ζχουν δικαιωμα ςυμμετοχήσ.  

2 #Αρχικοποίηςη 
  3 tot_m=0 

   4 tot_w=0 
   5 #Μετρητζσ για αθλητζσ/τριεσ απο Ελλάδα που ζχουν δικαιωμα ςυμμετοχήσ. 

6 #Αρχικοποίηςη 
  7 gr_m=0 

   8 gr_w=0 
   

9 
#Αθροιςτζσ για ηλικίεσ αθλητών και αθλητριών που ζχουν δικαίωμα 
ςυμμετοχήσ. 

10 #Αρχικοποίηςη 
  11 S_m=0 

   12 S_w=0 
   13 #4.1 επαναληπτική διαδικαςία 

14 for i in range (1800): 
  15 # 4.1 Διάβαςμα ονοματεπώνυμου  

16     onom=raw_input('Δώςε ονοματεπώνυμο αθλητή: ') 

17 #4.1 Διάβαςμα φφλου και ζλεγχοσ ζγκυρησ τιμήσ 

18     filo=raw_input('Δώςε με λατινικοφσ χαρακτήρεσ το φφλο (M/W) ') 

19     while filo !='M' and filo!='W': 

20         filo=raw_input('Δώςε ςωςτά με λατινικοφσ χαρακτήρεσ το φφλο (M/W): ') 

21 #4.1 Διάβαςμα ηλικίασ 
 22     age=int(input(' Δώςε την ηλικία ςε ζτη του/τησ αθλητή/τριασ: ')) 

23 #4.1 Διάβαςμα εθνικότητασ 
 24     nation=raw_input('Δώςε εθνικότητα, gr για Ελλάδα: ') 

25 #4.1 Διάβαςμα προηγοφμενησ επιτυχημζνησ ςυμμετοχήσ ςε Σπάρταθλον 

26     fin_before=raw_input(' Ζχεισ τερματίςει ςε άλλο Σπάρταθλον; (Y/N): ') 

27 #4.1 Διάβαςμα χιλιομζτρων ςε άλλη επίςημη διοργάνωςη  

28     max_km=int(input(' Δώςε αριθμό χιλιομζτρων ςε 12 ώρεσ :')) 

29 #4.2 Ζλεγχοσ δικαιώματοσ ςυμμετοχήσ ή μη 

30     if fin_before=='Y' or max_km>=100: 

31         print 'Ο/η αθλητήσ/τρια ', onom, ' ζχει δικαίωμα ςυμμετοχήσ' 
 

 

  



32 #4.3 υπολογιςμόσ ςυνολικών αθλητών και αθλητριών 

33         if filo=='M': 

34             tot_m=tot_m+1 

35             S_m=S_m+ age # 4.4 για τον μζςο όρο τησ ηλικίασ αθλητών 

36 # 4.3 εφρεςη Ελλήνων αθλητών που ςυμμετζχουν 

37             if filo=='M' and nation == 'gr':  

38                 gr_m=gr_m+1 

39         else: 

40             tot_w=tot_w+1 

41             S_w=S_w+age #4.4 για τον μζςο όρο τησ ηλικίασ αθλητριών 

42 # 4.3 εφρεςη Ελληνίδων αθλητριών που ςυμμετζχουν 

43             if filo=="W" and nation=='gr':  

44                 gr_w=gr_w+1             

45     else: 

46         print 'Ο/η αθλητήσ/τρια ', onom, ' δεν ζχει δικαίωμα ςυμμετοχήσ' 

47 #4.3 εμφάνιςη ποςοςτών ελληνικών ςυμμετοχών 

48 print 'Ανάμεςα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ:  ' 

49 print 'Το ποςοςτό των Ελλήνων αθλητών είναι: ', float(gr_m)/tot_m*100 

50 print ' Το ποςοςτό των Ελληνίδων αθλητριών είναι: ', float(gr_w)/tot_w*100 

51 #4.4 εμφάνιςη μζςου όρου ηλικίασ αθλητών και αθλητριών 

52 print 'Ο μζςοσ όροσ ηλικίασ των ςυμμετεχόντων αθλητών είναι :', float(S_m)/tot_m 

53 print 'Ο ΜΟ ηλικίασ όλων των ςυμμετεχουςών αθλητριών είναι :', float(S_w)/tot_w 
 

 



ΘΕΜΑ 2 

 
2.1. Να γράψετε ςτο γραπτό ςασ το παρακάτω τμιμα προγράμματοσ χρθςιμοποιϊντασ τθσ εντολι 
επανάλθψθσ for αντί τθσ εντολισ επανάλθψθσ while ζτςι ϊςτε να εμφανίηει το ίδιο αποτζλεςμα.  
 

 

 

1 i=0 

2 while i<30: 

3            i=i+3 

4            print i  

 
Μονάδεσ 13 

 
2.2. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ Python, το οποίο υπολογίηει και 

τυπϊνει το άκροιςμα  των ακζραιων αρικμϊν (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)  

1 # Πρόγραµµα άθροιςμα ακεραίων αριθμών από το 1 ζωσ το 10 

2 a = __(1)___  

3 for i in range(_(2)_ , _(3)_):  

4         a = a+ _(4)__  
 

 
Στο πρόγραμμα υπάρχουν υπογραμμιςμζνα κενά τα οποία ζχουν αρικμθκεί. Να γράψετε ςτο γραπτό ςασ 

τουσ αρικμοφσ 1, 2, 3, και 4 που αντιςτοιχοφν ςτα κενά του παραπάνω προγράμματοσ και δίπλα ςε κάκε 

αρικμό αυτό που πρζπει να ςυμπλθρωκεί για να υλοποιείται ςωςτά το πρόγραμμα.    

Μονάδεσ 8 
 
2.3.  Στθ μεταβλθτι Α καταχωρίηεται θ προφορικι βακμολογία ενόσ μακιματοσ  θ οποία ελζγχεται να 

είναι ςτο διάςτθμα από 0 μζχρι 20 (Το 0 και το 20 είναι επιτρεπτζσ τιμζσ). Ποια από τισ παρακάτω λογικζσ 

εκφράςεισ ελζγχει αυτι τθ ςυνκικθ; 

α. ( Α>0 ) or ( A<20 ) 

β. ( Α>=20 ) and ( A<=20 ) 

γ. ( Α>=0 ) and ( A<=20 ) 

δ. ( Α>=0 ) or ( A<=20 ) 

 
Μονάδεσ 4 

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΛΥΣΗ 
 

ΘΕΜΑ 2 

 
2.1. 
 

 

 

1 for i in range (3,31,3): 

2         print i 

 
 

 
2.2. 

1 # Πρόγραµµα άθροιςμα ακεραίων αριθμών από το 1 έωσ το 10 

2 a = __0___ 

3 for i in range(_1_ , _ 11_):  

4         a = a+ _ i_ 
 

 
 

 
2.3.  

γ. ( B>=0 ) and ( B<=20 ) 

 

 
 

 



ΘΕΜΑ 4 
το νζο μιςκολόγιο των δθμοςίων υπαλλιλων  χορθγείται μθνιαία οικογενειακι παροχι, 

ανάλογα με τθν οικογενειακι κατάςταςθ των υπαλλιλων, ωσ εξισ: 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ 

ΠΟΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΠΑΡΟΧΗ Ε ΕΤΡΩ 

Τπάλλθλοσ με 1 παιδί 50 

Τπάλλθλοσ με 2 παιδιά 70 

Τπάλλθλοσ με 3 παιδιά 120 

Τπάλλθλοσ με 4 παιδιά 170 

Τπάλλθλοσ με >5 παιδιά 170 + 70€ για κάκε 

επιπλζον τζκνο  

Να γράψετε πρόγραμμα ςε γλϊςςα Python το οποίο:  

4.1. Να διαβάηει τον αρικμό των παιδιϊν ενόσ υπαλλιλου, ελζγχοντασ τθν εγκυρότθτα των 

δεδομζνων ειςόδου, δθλαδι  ο αρικμόσ να είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ με μθδζν.   

Μονάδες6 

4.2.  Θα καλεί ςυνάρτθςθ με όνομα epidoma_teknwn θ οποία κα δζχεται τον αρικμό των παιδιϊν 

και κα υπολογίηει και κα επιςτρζφει το ποςό επιδόματοσ που κα δικαιοφται ο υπάλλθλοσ 

ςφμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.    

8  Μονάδες 

4.3. Να εμφανίηει το ποςό του επιδόματοσ που αναλογεί ςτον υπάλλθλο το οποίο κα εμφανίηεται 

μόνο ςτθν περίπτωςθ που είναι διάφορο του 0.  

Μονάδες 5 

4.4.  Θα εμφανίηει το μινυμα ΣΡΙΣΕΚΝΗ ι ΠΟΛΤΣΕΚΝΗ οικογζνεια  ςτθν αντίςτοιχθ  περίπτωςθ. 

Μονάδες 6 

ημείωση. Για να είναι εμφανισ θ φπαρξθ τθσ ίδιασ εςοχισ, ςυςτινεται οι μακθτζσ ςτο γραπτό 

τουσ να ςθμειϊνουν τισ εντολζσ που ανικουν ςτο ίδιο μπλοκ με μία κάκετθ γραμμι μπροςτά από 

αυτζσ. Παράδειγμα:  

 

 

 

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΛΥΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑ 4 

1 #Υπολογιςμόσ οικογενειακοφ επιδόματοσ 

2 def epidoma_tekwn(x): 

3     if x==0: 

4         epidoma=0        

5     elif x==1: 

6         epidoma=50  #για 1 παιδί 

7     elif x==2: 

8         epidoma=70  #για 2 παιδιά 

9     elif x==3: 

10         epidoma=120  #για 3 παιδιά    

11     elif x==4: 

12         epidoma=170  #για 4 παιδιά  

13     else: 

14         epidoma=170+(x-4)*70 #+70€ για κάθε επιπλζον τζκνο 

15     return epidoma 

16 
 17 #Κυρίωσ πρόγραμμα 

18 ap=int(input('Δώςε αριθμό παιδιών ')) 

19 while ap<0: 

20     print 'Ζδωςεσ λάθοσ αριθμό παιδιών' 

21     ap=int(input('Δώςε αριθμό παιδιών ')) 

22 poso=epidoma_tekwn(ap) 

23 if poso!=0: 

24     print 'Δικαιοφςαι οικογενειακό επίδομα ',poso, '€' 

25 else: 

26     print 'Δεν δικαιοφςαι οικογενειακό επίδομα' 

27 if ap==3: 

28     print 'ΤΡΙΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ' 

29 if ap>=4: 

30     print 'ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ' 

 

 



   
 

   
 

ΘΕΜΑ 2 

2.1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος στη γλώσσα προγραμματισμού Python. Τι 

τιμές θα εμφανιστούν κατά την εκτέλεση του; 

1 def pol(a,b):  
2     return a*b  
3 a='Όμορφη'  
4 b='πόλη'   
5 song=a+' ' +b+' '  
6 print song  
7 print len(song)  
8 print pol(5,2)  
9 print pol(3,song)  

10 print (len(pol(2,song))) 
 

 

Μονάδες 12 

2.2. Δίνεται η παρακάτω λίστα στην γλώσσα προγραμματισμού Python A=[5,10,15,20,25]. 

Γράψτε στο τετράδιό σας ποια θα είναι η μορφή (περιεχόμενα) της λίστας Α ή τι θα συμβεί, 

μετά την εφαρμογή κάθε μίας από τις παρακάτω εντολές: 

Εντολή 1: >>>Α[0]=0 

Εντολή 2: >>>Α[2]=100 

Εντολή 3: >>>Α[4]=200 

Εντολή 4:>>>Α[5]=400 

Μονάδες 8 

  



   
 

   
 

 

2.3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος στη γλώσσα προγραμματισμού Python. Να 

γράψετε στο γραπτό σας το γράμμα α,β,γ,δ και ε και δίπλα το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί 

αν δοθούν σαν είσοδος οι τιμές:  

α) ASPPP98, 

β) ASP5642,  

γ) AMJ4521,  

δ) BBBBB7,  

ε) CCC0987 

1 PINAKIDES=['ASP5642', 'AMJ4521', 'AAA4532', 'BBB5638', 'CCC0987'] 

2 noumero=raw_input('Δώσε αριθμό κυκλοφορίας') 

3 done=noumero in PINAKIDES 

4 print done  
 

 

Μονάδες 5 

 



 

ΘΕΜΑ 2 

2.1. Οι τιμές που θα εμφανιστούν στις πέντε εντολές εμφάνισης θα είναι όπως παρακάτω, με 

την προϋπόθεση ότι εκτελείται σωστά ή εντολή 5. 

Όμορφη πόλη  

12 

10 

Όμορφη πόλη Όμορφη πόλη Όμορφη πόλη  

24 

2.2.  

Εντολή 1: [0, 10, 15, 20, 25] 

Εντολή 2: [0, 10, 100, 20, 25] 

Εντολή 3: [0, 10, 100, 20, 200] 

Εντολή 4: Μήνυμα λάθους, αφού το Α[5] είναι έξω από τα όρια της λίστας. 

2.3.  Τα αποτελέσματα των δοθέντων τιμών εισόδου είναι όπως παρακάτω.  

a) False, 

b) True,  

c) True,  

d) False,  

e) True 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Στην εθνική οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης, σε σημείο με όριο ταχύτητας τα 80 χλμ/ώρα,  ένα 

κλιμάκιο της τροχαίας ελέγχει την κίνηση των οχημάτων με ηλεκτρονικά μέσα, 

καταγράφοντας την ταχύτητα,  το είδος των οχημάτων και τον  αριθμό πινακίδας τους. Σε μια 

ημέρα καταγράφηκε η διέλευση 5500 οχημάτων.      

Να αναπτύξετε πρόγραμμα στην γλώσσα προγραμματισμού Python το οποίο 

4.1. Να διαβάζει για κάθε όχημα τον αριθμό κυκλοφορίας του, την ταχύτητα διέλευσης και 

το είδος του. Να ελέγχει για το είδος του εάν πρόκειται για αυτοκίνητο (auto), φορτηγό 

(truck) ή δίτροχο (bike). Σε περίπτωση λανθασμένης εισαγωγής να ζητά ξανά το είδος του 

τροχοφόρου. Να θεωρήσετε ότι γίνεται για κάθε είδος τροχοφόρου τουλάχιστον μια είσοδος 

δεδομένων. 

Μονάδες 6 

4.2. Για κάθε τροχοφόρο που υπερβαίνει το όριο ταχύτητας, να εμφανίζει τον αριθμό 

κυκλοφορίας του και την ταχύτητά του ως εξής: «Το όχημα με αρ. κυκλοφορίας», Α_Κ, «είχε 

ταχύτητα», ΤΑΧΥΤΗΤΑ, «χλμ/ω». 

Μονάδες 4 

4.3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει, για κάθε είδος τροχοφόρου, πόσα τροχοφόρα του 

είδους καταγράφηκαν με υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. 

Μονάδες 6 

4.4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει με κατάλληλο μήνυμα την μεγαλύτερη ταχύτητα που 

καταγράφηκε την συγκεκριμένη ημέρα από κάθε είδος τροχοφόρου ξεχωριστά.   

Μονάδες 9 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 

γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 

μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 # 4.3, 4.4 Αρχικοποίηση μετρητών είδους και μέγιστων 

2 car=0 

3 moto=0 

4 fortigo=0 

5 max_car=0 

6 max_moto=0 

7 max_fortigo=0 

8 #4.1 Διαβάζει για κάθε όχημα τα ζητούμενα 

9 for i in range(5500): 

10     a_k=raw_input('Δώσε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος: ') 

11     speed=int(input('Δώσε ταχύτητα οχήματος: ')) 

12     eidos=raw_input('Δώσε το είδος οχήματος (auto/truck/bike): ') 

13 # 4.1 Έλεγχος του ειδους οχήματος 

14     while eidos!='auto' and eidos!='truck' and eidos!='bike': 

15         eidos=raw_input('Δώσε σωστά το είδος οχήματος (auto/truck/bike): ')  

16 #4.2 Έλεγχος υπέρβασης ταχύτητας 

17     if speed>80: 

18         print 'Το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ', a_k,' είχε ταχύτητα ', speed, 'χλμ/ω' 

19 #4.3 Μετρητές τροχοφόρων με υπέρβαση ταχύτητας 

20         if eidos=='auto': 

21             car=car+1 

22 #4.4 Εύρεση μέγιστης ταχύτητας αυτοκινήτων 

23             if speed>max_car: 

24                 max_car=speed 

25         elif eidos=='truck': 

26             fortigo=fortigo+1 

27 #4.4 Εύρεση μέγιστης ταχύτητας φορτηγών 

28             if speed>max_fortigo: 

29                 max_fortigo=speed 

30         else: 

31             moto=moto+1 

32 #4.4 Εύρεση μέγιστης ταχύτητας δίτροχων 

33             if speed>max_moto: 

34                 max_moto=speed 

35 #4.3 Εμφανίσεις υπερβάσεων 

36 print 'Αυτοκίνητα που υπερέβησαν το όριο ταχύτητας: ',car 

37 print 'Φορτηγά που υπερέβησαν το όριο ταχύτητας: ', fortigo            

38 print 'Δίτροχα που υπερέβησαν το όριο ταχύτητας: ',  moto 

39 #4.4 Εμφανίσεις μεγαλύτερων ταχυτήτων ανά ειδος τροχοφόρου 

40 print 'Μεγαλύτερη ταχύτητα αυτοκινήτου: ', max_car 

41 print 'Μεγαλύτερη ταχύτητα αυτοκινήτου: ', max_fortigo 

42 print 'Μεγαλύτερη ταχύτητα αυτοκινήτου: ', max_moto 
 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1. Να γράψετε στο τετράδιο σας τι εμφανίζει το παρακάτω πρόγραμμα κατά την εκτέλεση 

του, όταν στην εντολή 13 πληκτρολογήσετε το 16. 

1 x=27    
2 x=x+1    
3 print x    
4 x=x*0.01    
5 print x    
6 c=x=z=5    
7 print x,c,z   
8 x,c=2,4    
9 print x,c    

10 a,b,t=1,2,"Μαίρη"   
11 print a,b,t   
12 print "Καλημέρα " + t  
13 hl=input ("Πόσων χρονών είσαι; ") 

14 print "Η ", t , "είναι ", hl ," ετών" 
 

 

Μονάδες 14 

2.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε γραμμής όπως φαίνεται παρακάτω 

και δίπλα το αποτέλεσμα της πράξης, θεωρώντας ότι η μεταβλητή a=10 και η μεταβλητή  

b=20: 

1. a==20 

2. a==20 or a==10 

3. a==10 and a==20 

4. (b-a)>=20  

5. a**2<=100 and (not a>=10) 

6. a<=20 and b>10 

7. (a!=10) or (b!=0) 

8. a**2+b%2 

9. a+ int(5.678) 

10. a**2 

11. pow(a,2) 

Μονάδες 11 



ΘΕΜΑ 2 

2.1.  

3. 28 

5. 0.28 

7. 5 5 5 

8. 2 4 

9. 1 2 Μαίρη 

12. Καλημέρα Μαίρη 

13. Πόσων χρονών είσαι; 16 

14. Η  Μαίρη είναι  16  ετών 

 

2.2.  

1.  False 

2.  True 

3.  False 

4.  False 

5.  False 

6.  True 

7.  True 

8.  100 

9.  15 

10.  100 

11.  100 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Ένας καθηγητής μαθηματικών έχει 25 μαθητές, που τους έχει βάλει τεστ και τους 

βαθμολόγησε στην εκατονταβάθμια  κλίμακα. 

Να αναπτύξετε πρόγραμμα στην γλώσσα Python το οποίο 

4.1. Να διαβάζει το επίθετο κάθε μαθητή και το βαθμό του στο τεστ. Ο βαθμός είναι έγκυρος 

αν  ο βαθμός βρίσκεται στο διάστημα [0,100]. Στη περίπτωση που  ο βαθμός που εισάγεται 

είναι λανθασμένος το πρόγραμμα να ζητάει ξανά βαθμό μέχρι να δοθεί έγκυρος βαθμός. 

Μονάδες 10 

4.2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τον μεγαλύτερο βαθμό.  

Μονάδες 5 

4.3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τον μικρότερο βαθμό. 

Μονάδες 5 

4.4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τον Μέσο Όρο όλων των βαθμών. 

Μονάδες 5 

 
 
Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 
γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 
μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

1 s=0       #αρχικοποίηση αθροιστή   
2 max=0     #αρχικοποίηση μεγαλύτερου   
3 min=100   #αρχικοποίηση μικρότερου   
4 #εντολή επανάληψης για την εισαγωγή 25 βαθμών   

5 for i in range(0,25):     
6         onoma=raw_input("Δώσε επίθετο μαθητή: ")  
7         b=input("Δώσε βαθμό μαθητή: ")   
8         #έλεγχος για την εγκυρότητα του βαθμού  
9         while b<0 or b>100:    

10                 print("Έδωσες λάθος βαθμό.")   
11                 b=input("Δώσε ξανά τον σωστό βαθμό: ")  
12         s=s+b      
13         #έλεγχος για την εύρεση του μεγαλυτέρου  
14         if b>max:     
15             max=b     
16        #έλεγχος για την εύρεση του μικρότερου       
17         if b<min:     
18             min=b     
19 mo=s/25 #υπολογισμός του Μέσου Όρου   
20 # Εκτύπωση του μεγαλύτερου    
21 print "Ο Μεγαλύτερος βαθμός του τεστ είναι ο: ",max 

22 # Εκτύπωση του μικρότερου    
23 print "Ο Μικρότερος βαθμός του τεστ είναι ο: ",min 

24 # Εκτύπωση του μέσου όρου    
25 print "Ο Μέσος Όρος όλων των βαθμών είναι: ",mo   

 
 

 

 

  



 



ΘΕΜΑ 2 

2.1. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό των παρακάτω αριθμητικών πράξεων και δίπλα 

το αποτέλεσμα της αντίστοιχης πράξης. 

1. 2*(3+1)**2 

2.  3**2/3 

3.  int((3+2)/2)**2/2 

4.  (3+2/2)**2/2 

5.  25/(2**2+1) 

6.  (200-100/2)/2 

7.  2*int(5/2)+5  

8. 2**4/2 

9.  2**(4/2) 

10.  int(7/3)**2 

Μονάδες 10 

2.2.  

A. Να γράψετε ισοδύναμο με το παρακάτω τμήμα προγράμματος Python, χρησιμοποιώντας 

τη δομή επανάληψης while. 

1 x=int(input("Δώσε ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 10:")) 

2 for i in range(1,11):     
3     gin=x*i      
4     print x,"* ",i, "=",gin    

 
 

Μονάδες 10 

B. Ποιες τιμές θα εμφανιστούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του παραπάνω τμήματος 

προγράμματος, αν δώσουμε τον αριθμό 4; 

Μονάδες 5 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ 2 

2.1.  

1. 32 

2. 3 

3. 2 

4. 8 

5. 5 

6. 75 

7. 9 

8. 8 

9. 4 

10. 4 

 

2.2.  

Α.  

1 x=int(input("Δώσε ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 10:")) 

2 i=1              #Αρχικοποίηση του μετρητή i 

3 while i<11:     #έλεγχος του i 

4      # πολλαπλασιασμό του αριθμού χ 

5     gin=x*i 

6     # εκτύπωση του γινομένου 

7     print x,"* ",i, "=",gin 

8     # αύξηση του μετρητή i κατά 1 

9     i=i+1         
 

Β. 



Εμφανίζει τη προπαίδεια από το 1 μέχρι και το 10 του αριθμού που δώσαμε από το 

πληκτρολόγιο. Οπότε για τον αριθμό 4  το πρόγραμμα εμφανίζει: 

   

4 *  1 = 4 

4 *  2 = 8 

4 *  3 = 12 

4 *  4 = 16 

4 *  5 = 20 

4 *  6 = 24 

4 *  7 = 28 

4 *  8 = 32 

4 *  9 = 36 

4 *  10 = 40 



ΘΕΜΑ 4 

Μια εταιρεία δημοσκοπήσεων θέτει σ’ ένα δείγμα 200 πολιτών το ερώτημα «Χρησιμοποιείτε 

τους κάδους ανακύκλωσης; »  

Να αναπτύξετε πρόγραμμα στην γλώσσα Python το οποίο: 

4.1. Να διαβάζει για κάθε πολίτη το φύλο του (Α=Άνδρας, Γ=Γυναίκα) και να γίνεται έλεγχος 

εγκυρότητας των δεδομένων. Στη περίπτωση που  το φύλο ( Α ή Γ) που εισάγεται είναι λάθος 

το πρόγραμμα να ζητάει ξανά νέα τιμή μέχρι να δοθεί η σωστή. 

Μονάδες 7 

4.2. Να διαβάζει την απάντηση στο ερώτημα, η οποία μπορεί να είναι ΝΑΙ ή ΟΧΙ ή ΔΕΝ ΞΕΡΩ  

και να γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των δεδομένων. Στη περίπτωση που  η απάντηση  που 

εισάγεται είναι λάθος το πρόγραμμα να ζητάει ξανά νέα τιμή μέχρι να δοθεί η σωστή.  

Μονάδες 8 

4.3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των ατόμων που απάντησαν «ΝΑΙ». 

Μονάδες 5 

4.4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το σύνολο των πολιτών που απάντησαν «ΝΑΙ», όπως 

επίσης  το ποσοστό των ανδρών που απάντησαν «ΝΑΙ» και το ποσοστό των γυναικών που 

απάντησαν   «ΝΑΙ». 

Μονάδες 5 

 
 
Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 
γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 
μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

1 i_nai=0 #αρχικοποίηση του μετρητή όλων των απαντήσεων με ΝΑΙ   
2 i_g=0   #αρχικοποίηση του μετρητή όλων των απαντήσεων των γυναικών με ΝΑΙ  
3 i_a=0  #αρχικοποίηση του μετρητή όλων των απαντήσεων των ανδρών με ΝΑΙ  
4 for i in range(0,200):          
5     #Δίνουμε το φύλο του πολίτη      
6     f=raw_input("Φύλο (Α)Άνδρας ή (Γ)Γυναίκα")     
7      # Έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων από το πληκτρολόγιο    
8     while (f!="Α") and (f!="Γ"):       
9         print "Έδωσες λάθος απάντηση..."      

10         f=raw_input("Ξαναπροσπάθησε να ξαναδώσεις την απάντηση:")          
11     #Δίνουμε την απάντηση του πολίτη          
12     ap=raw_input("Χρησιμοποιείται τους κάδους ανακύκλωσης (ΝΑΙ, ΟΧΙ ή ΔΕΝ ΞΕΡΩ);") 

13     # Έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων από το πληκτρολόγιο    
14     while (ap!="ΝΑΙ") and (ap!="ΟΧΙ") and (ap!="ΔΕΝ ΞΕΡΩ"):    
15         print "Έδωσες λάθος απάντηση..."      
16         ap=raw_input("Ξαναπροσπάθησε να ξαναδώσεις την απάντηση:")      
17     if ap=="ΝΑΙ":         #Έλεγχος απάντησης αν είναι "ΝΑΙ"    
18         i_nai=i_nai+1    #Μετράει όλα τα ΝΑΙ      
19         if f=="Γ":        #Έλεγχος απάντησης αν είναι ΝΑΙ από ΓΥΝΑΙΚΑ   
20             i_g=i_g+1    #Μετράει τα ΝΑΙ των ΓΥΝΑΙΚΩΝ      
21         else:         
22             i_a=i_a+1    #Μετράει τα ΝΑΙ των ΑΝΔΡΩΝ        
23 p_g=i_g*100/i_nai        #Υπολογισμός ποσοστού γυναικών που απάντησαν ΝΑΙ  
24 p_a=i_a*100/i_nai        #Υπολογισμός ποσοστού ανδρών που απάντησαν ΝΑΙ  
25 #Εκτύπωση αποτελεσμάτων       
26 print "Το πλήθος των πολιτών που απάντησαν ΝΑΙ, είναι:",i_nai   
27 print "Το πλήθος των γυναικών που απάντησαν ΝΑΙ, είναι:",i_g,"με ποσοστό ",p_g,"%" 

28 print "Το πλήθος των ανδρών που απάντησαν ΝΑΙ, είναι:",i_g, "με ποσοστό ",p_a,"%" 
 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε γλώσσα Python: 

1 list=[0,2,4,6,8,10]  
2 for x in range(0,4):  
3    list[x]=(list[x+1]+list[x+2])/2 

4 for x in range(0,6):  
5     print list[x]  

 
 

Να γράψετε ποιες τιμές θα εμφανιστούν στην οθόνη κατά την εκτέλεση των εντολών του. 

Μονάδες 10 

2.2.  

Α. Δίνεται  το παρακάτω πρόγραμμα  στο οποίο δίνεται ο βαθμός μαθητή από 0 έως και 20 

και τυπώνεται κατάλληλο μήνυμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Συνθήκη Μήνυμα 

Βαθμός>=18 και Βαθμός<=20 Άριστα 

Βαθμός>=15 και Βαθμός<18 Αρκετά καλά 

Βαθμός>=13 και Βαθμός<15 Σχετικά καλά 

Βαθμός>=10 και Βαθμός<13 Καλώς 

Βαθμός<10 Κακώς 

Στο πρόγραμμα υπάρχουν τέσσερα (4) κενά , τα οποία έχουν αριθμηθεί και υπογραμμιστεί. 

Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό του κάθε κενού και δίπλα την συνθήκη που πρέπει 

να ικανοποιείται για να εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα. 



1 b=input("Παρακαλώ δώσε το βαθμό του μαθητή: ") 

2 if ___(1)___:    
3     print "Άριστα"    
4 else:     
5     if ___(2)___:    
6         print "Αρκετά καλά"   
7     else:     
8         if ___(3)___:    
9             print "Σχετικά καλά"   

10         else:     
11             if ___(4)___:    
12                 print "Καλώς"   
13             else:    
14                 print "Κακώς"   

 
 

 

Μονάδες 8 

Β. 

Γράψτε στο τετράδιο σας ισοδύναμο πρόγραμμα Python με το παραπάνω, κάνοντας χρήση 

της εντολή if … elif… αντί της εμφωλευμένης  εντολής   

If …: 
else: 
      If   …: 
      else: 

Μονάδες 7 
 

     



ΘΕΜΑ 2 

2 .1 

5 
7 
9 
8 
10 

 

2.2.  

Α. 

1. b>=18 and b<=20 

2. b>=15 

3. b>=13 

4. b>=10 

Β. 

                 

1 b=input("Παρακαλώ δώσε το βαθμό του μαθητή: ") 

2 if b>=18 and b<=20:    
3     print "Άριστα"    
4 elif b>=15:    
5         print "Αρκετά καλά"   
6 elif b>=13:    
7         print "Σχετικά καλά"   
8 elif b>=10:    
9         print "Καλώς"    

10 else:     
11         print "Κακώς"    

 
 



ΘΕΜΑ 4 

Δύο καταστήματα βιβλιοπωλείων, κοινής ιδιοκτησίας, έχουν ίδια (με τον ίδιο τίτλο) και 

διαφορετικά  βιβλία (με διαφορετικό τίτλο). Να γράψετε πρόγραμμα σε γλώσσα Python, το 

οποίο: 

4.1. Να διαβάζει τους τίτλους των βιβλίων του 1ου βιβλιοπωλείου. Η είσοδος δεδομένων να 

σταματά όταν πληκτρολογήσουμε τον χαρακτήρα «*». 

Μονάδες 5 

4.2. Να διαβάζει τους τίτλους των βιβλίων του 2ου βιβλιοπωλείου. Η είσοδος δεδομένων να 

σταματά όταν πληκτρολογήσουμε τον χαρακτήρα «*». 

Μονάδες 5 

4.3. Να εμφανίζει τους τίτλους των βιβλίων που είναι ίδιοι και στα δύο βιβλιοπωλεία. 

Μονάδες 10 

4.4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των βιβλίων που έχουν τον ίδιο τίτλο και στα 

δύο βιβλιοπωλεία. 

Μονάδες 5 

 
 
Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 
γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 
μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

1 b1=[]   #Αρχικοποίηση λίστας 1ου βιβλιοπωλείου    
2 #Εισάγουμε τα βιβλία του 1ου βιβλιοπωλείου    
3 print "Δώσε τους τίτλους βιβλίου του 1ου καταστήματος"   
4 x=raw_input("Δώσε τίτλο βιβλίου (Με *=τέλος πληκτολόγησης):")  
5 while x!="*":  #Έλεγχος της πληκτρολόγησης     
6     b1.append(x)       
7     x=raw_input("Δώσε τίτλο βιβλίου (Με *=τέλος πληκτολόγησης):")     
8             
9 b2=[]  #Αρχικοποίηση λίστας 2ου βιβλιοπωλείου    

10 #Εισάγουμε τα βιβλία του 2ου βιβλιοπωλείου    
11 print "Δώσε τους τίτλους βιβλίου του 2ου καταστήματος"   
12 x=raw_input("Δώσε τίτλο βιβλίου(Με *=τέλος πληκτολόγησης) :")  
13 while x!="*":  #Έλεγχος της πληκτρολόγησης    
14     b2.append(x)       
15     x=raw_input("Δώσε τίτλο βιβλίου (Με *=τέλος πληκτολόγησης):")  
16             
17 print "_____ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΙΤΛΟ______"    
18 #Σειριακή αναζήτηση κάθε στοιχείου της 1ης λίστας στη 2η λίστα  
19 m=0       #αρχικοποίηση μετρητή     
20 for i in range(0,len(b1)):     #Οι θέσεις της 1ης λίστας   
21     #Αναζήτηση κάθε στοιχείου της 1ης λίστας στη 2η λίστα   
22     found=False       
23     for j in range(0,len(b2)):  #Οι θέσεις της 2ης λίστας   
24         if b1[i]==b2[j]:        #Έλεγχος για βιβλία με τον ίδιο τίτλο   
25             found=True       
26             print m+1,".",b1[i]   #Εκτύπωση του τίτλου     
27     if found==True:       
28          #Όταν βρίσκουμε βιβλία με τον ίδιο τίτλο αύξηση μετρητή κατά συν ένα 

29          m=m+1       
30 #Εκτύπωση πλήθους βιβλίων με τον ίδιο τίτλο    
31 print "Βρέθηκαν συνολικά ",m, " ίδια βιβλία"            

 
 

 

 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε γλώσσα Python: 

1 a=[1,2,3,4] 

2 b=[1,2,3,4] 

3 c=a+b  
4 print c  
5 d=[0,0,0,0] 

6 for i in range(0,4): 

7     d[i]=a[i]+b[i] 

8 print d  
 

 

Να γράψετε ποιες τιμές θα εμφανιστούν στην οθόνη κατά την εκτέλεση των εντολών του. 

Μονάδες 12 

2.2.  

Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python: 

1 i=10  
2 while i<=100: 

3     print i  
4     i=i+10  

 
 

Α. Γράψτε στο γραπτό σας τι εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή κατά την εκτέλεση του 

προγράμματος. 

Μονάδες 10 

Β. Να γράψτε ισοδύναμο πρόγραμμα σε Python, χρησιμοποιώντας την εντολή επανάληψης 

for αντί της της εντολής επανάληψης while. 

Μονάδες 3 
 

     



ΘΕΜΑ 2 

2 .1 

[1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4] 

[2, 4, 6, 8] 

2.2.  

Α. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

        Β. 

          

1 for i in range(10,101,10): 

2     print i   
 

        



ΘΕΜΑ 4 

Σε ένα γκάλοπ συμμετείχαν 150 πολίτες και απάντησαν στην ερώτηση : 

«Τι θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές  

Κ1=ΚΟΜΜΑ_1, Κ2=ΚΟΜΜΑ_2, Κ3=ΚΟΜΜΑ_3 ή Κ4=ΚΟΜΜΑ_4 

 Δώσε επιλογή:» 

Να γράψετε πρόγραμμα σε γλώσσα Python το οποίο: 

4.1. Να διαβάζει τις απαντήσεις των πολιτών έτσι, ώστε όπου ΚΟΜΜΑ_1 πληκτρολογούν Κ1, 

όπου ΚΟΜΜΑ_2 πληκτρολογούν Κ2, όπου ΚΟΜΜΑ_3 πληκτρολογούν Κ3 και όπου 

ΚΟΜΜΑ_4 πληκτρολογούν Κ4. Τις απαντήσεις τις αποθηκεύουν σε μία λίστα με το όνομα Κ. 

Να θεωρήσετε ότι τα δεδομένα δίνονται σωστά και δεν χρειάζεται οποιοσδήποτε έλεγχος. 

Μονάδες 5 

4.2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το όνομα του κάθε κόμματος και το πλήθος των 

απαντήσεων που πήρε κάθε κόμμα. 

Μονάδες 10 

4.3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το κόμμα με τις περισσότερες προτιμήσεις, εμφανίζοντας 

το μήνυμα: «Δημοφιλέστερο κόμμα το <όνομα κόμματος>.» 

Μονάδες 10 

 
 
Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 
γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 
μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

1 k=[]    #Αρχικοποίηση λίστας      
2 # Δίνω τις τιμές από το πληκτρολόγιο και τις καταχωρώ στην λίστα  
3 for i in range(0,150):      
4     print "Τι θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές "    

5 
    print "(Κ1=ΚΟΜΜΑ_1, Κ2=ΚΟΜΜΑ_2, Κ3=ΚΟΜΜΑ_3 ή 
Κ4=ΚΟΜΜΑ_4"  

6     x=raw_input("Δώσε επιλογή: ")     
7     k.append(x)       
8             
9 # Λίστα με τα ονόματα των κομμάτων         

10 komma=["ΚΟΜΜΑ_1","ΚΟΜΜΑ_2","ΚΟΜΜΑ_3","ΚΟΜΜΑ_4"]  
11 #Λίστα με το όνομα κόμματος στην απάντηση    
12 on_k=["Κ1","Κ2","Κ3","Κ4"]       
13 m=[0,0,0,0]    #Αρχικοποίηση της λίστας μετρητής    
14           
15 for i in range(0,4):        # Οι θέσεις των 4 κομμάτων    
16     for j in range(0,150):  # Οι θέσεις των απαντήσεων   
17         if on_k[i]==k[j]:   #Έλεγχος της κάθε απάντησης σε ποιό κόμμα είναι  
18             m[i]=m[i]+1     # Αύξηση του μετρητή για κάθε κόμμα   
19                     
20 for i in range(0,4):       
21     print komma[i],m[i]     # Εκτύπωση όλων κομμάτων με το πλήθος επιλογών του 

22             
23 #Εύρεση του κόμματος με τους περισσότερους ψήφους   
24 max=m[0]  #Αρχικοποίηση του max     
25 thesi=0   #Αρχικοποίηση της μεταβλητής που δίνει τη θέση του μεγαλύτερου 

26 for i in range(1,4):       
27     if m[i]>max:       
28         max=m[i]       
29         thesi=i       
30 #Εκτύπωση του κόμματος με τους περισσότερους ψήφους   
31 print "Δημοφιλέστερο κόμμα είναι το ", komma[thesi]    

 
 

 

 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1. Να γράψετε στο τετράδιο τον αριθμό που βρίσκεται στην αριστερή στήλη και δίπλα του 

πόσες φορές εκτελείτε η κάθε μια από τις επαναλήψεις: 

 

1. 1 for i in range(3,3): 

2     print i  
 

 

2. 1 for i in range(10,5): 

2     print i  
 

 

3. 1 for i in range(3,0,-1): 

2     print i  
 

 

4. 1 for i in range(5,10,2): 

2     print i  
 

 

5. 1 for i in range(100,10,-20): 

2     print i   
 

 

Μονάδες  10 

2.2. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε γλώσσα Python, στο οποίο πληκτρολογούμε το 

κωδικό συνδρομητή και το χρόνο ομιλίας του. Το πρόγραμμα υπολογίζει και τυπώνει την 

μηνιαία χρέωση του συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας. Η εταιρεία της κινητής τηλεφωνίας 

ακολουθεί την παρακάτω πολιτική τιμών, για την χρέωση των συνδρομητών της. Η χρέωση 

γίνεται κλιμακωτά. 

Πάγιο 8€ 

Χρόνος σε 

δευτερόλεπτα 

Χρονοχρέωση 

(€/δευτερόλεπτο) 

Από 1 έως και 300 0.098 

Από 301 έως και 1.000 0.07 

Από 1.001 και άνω 0.04 



Η παραπάνω διαδικασία θα επαναλαμβάνεται μέχρι να δώσουμε τον χαρακτήρα «*» στο 

όνομα του συνδρομητή. 

Στο πρόγραμμα υπάρχουν πέντε (5) κενά, τα οποία είναι αριθμημένα και υπογεγραμμένα. 

Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό του κάθε κενού και δίπλα τι πρέπει να 

συμπληρωθεί, ώστε το πρόγραμμα να εκτελεί τη λειτουργία που επιγράφτηκε.  

1 o=raw_input("Δώσε κωδικό συνδρομητή: ")   
2 while __(1)____:      
3     xr=input("Δώσε χρονική διάρκεια τηλεφωνιμάτων: ")  
4     if ______(2)______:     
5         xrewsi=xr*0.098      
6     elif ____(3)_____:      
7         xrewsi=300*0.98+____(4)____*0.07    
8     else:       
9         xrewsi=300*0.98+700*0.7+____(5)____*0.04   

10     xrewsi=8+xrewsi      
11     print "Η μηνιαία χρέωση του συνδρομητή είναι: ", xrewsi, "€" 

 
 

 

Μονάδες 15 

 



 

ΘΕΜΑ 2 

2 .1 

1. Καμία 

2. Καμία 

3. 3 φορές 

4. 3 φορές 

5. 5 φορές 

 

 

2.2.  

1. o!=”*” 

2. xr>=1 and xr<=300 

3. xr<=1000 

4. (xr-300) 

5. (xr-1000)                  



ΘΕΜΑ 4 

Ένα Λύκειο θέλει να έχει στατιστικά στοιχεία για τους τελειόφοιτους μαθητές, σε σχέση με 

τον βαθμό απολυτηρίου. Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού Python, το 

οποίο: 

4.1. Να διαβάζει το ονοματεπώνυμο και το βαθμό απολυτηρίου των αποφοίτων. Η 

πληκτρολόγηση σταματά όταν στο όνομα δώσουμε τον χαρακτήρα «*». Το πρόγραμμα να 

κάνει έλεγχο για το βαθμό, ώστε να είναι στο διάστημα [10,20]. Στην περίπτωση που δοθεί 

λανθασμένος  βαθμός να εμφανίζεται το μήνυμα «Άκυρος βαθμός » και το πρόγραμμα να 

ζητά να δοθεί ο βαθμός, μέχρι να δοθεί έγκυρη τιμή. 

Μονάδες 6 

4.2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των αποφοίτων. 

Μονάδες 4 

4.3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος και το ποσοστό των αποφοίτων με βαθμό 

απολυτηρίου μεγαλύτερο του 18. 

Μονάδες 5 

4.4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος και το ποσοστό των αποφοίτων με βαθμό 

απολυτηρίου μικρότερο ή ίσο του 18 και μεγαλύτερο του 15. 

Μονάδες 5 

4.5. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος και το ποσοστό των αποφοίτων με βαθμό 

απολυτηρίου μικρότερο ή ίσο του 15 και μεγαλύτερο ή ίσο του 10. 

Μονάδες 5 

 

 
 
Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 
γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 
μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

1 #Αρχικοποίηση μετρητών      
2 pl=0    #Μετρητής πλήθους αποφοίτων     
3 m18=0   # Μετρητής βαθμών>18     
4 m15=0   #Μετρητής βαθμών με 15<βαθμό<=18    
5 m10=0   #Μετρητής βαθμών με 10<=βαθμό<=15    
6         
7 onoma=raw_input("Δώσε ονοματεπώνυμο απόφοιτου: ")   
8 while onoma!="*":    #Επαναληπτική διαδικασία μέχρι να δώσουμε * στο ονομ/μο 

9     bathmos=input("Δώσε τον βαθμό απολυτηρίου του αποφοίτου: ")  
10     while bathmos<10 or bathmos>20:   #Έλεγχος πληκτρολογίου για το βαθμό 

11         print "Άκυρος βαθμός"      
12         bathmos=input("Δώσε τον βαθμό απολυτηρίου του αποφοίτου: ")  
13     pl=pl+1              #Μέτρηση αποφοίτου     
14     if bathmos>18:             
15         m18=m18+1        #Μέτρηση με βαθμό>18    
16     elif bathmos>15:       
17         m15=m15+1        #Μέτρηση με βαθμό>18    
18     elif bathmos>=10:       
19         m10=m10+1        #Μέτρηση με βαθμό>18    
20     onoma=raw_input("Δώσε ονοματεπώνυμο απόφοιτου: ")   
21 print "____________________________"     
22 if pl<>0:        
23    #Εύρεση ποσοστών      
24     p18=m18*100/pl       
25     p15=m15*100/pl       
26     p10=m10*100/pl       
27     #Εμφάνιση αποτελεσμάτων      
28     print "Σύνολο αποφοίτων: ",pl     
29     print "Απόφοιτοι με βαθμό απολυτηρίου>18: ",m18, "ποσοστό ",p18,"%" 

30     print "Απόφοιτοι με 18<=βαθμό απολυτηρίου>15: ",m15,"ποσοστό ",p15,"%"  

31     print "Απόφοιτοι με 15<=βαθμό απολυτηρίου<=10: ",m10,"ποσοστό ",p10,"%" 

32 else:        
33     print "Δεν δόθηκαν απόφοιτοι."     

 
 

 

 

 



ΘΕΜΑ 2 

 
2.1.  Να γράψετε ςτο γραπτό  ςασ ιςοδφναμο με το παρακάτω τμιμα προγράμματοσ Python, 

ςτο οποίο θ ςφνκετθ if κα ζχει αντικαταςτακεί από δφο απλζσ if: 

1 if bathmos>=5 and bathmos <=10: 

2     print  "ΕΓΚΤΡΟ ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΧΙΟΤ" 

3 else: 

4     print "AΚΤΡΟ ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΧΙΟΤ" 
 

 
Μονάδες 10 

 
2.2. Δίνεται το πιο κάτω πρόγραμμα ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ Python, το οποίο με τθ 

βοικεια τθσ ςυνάρτθςθσ ypotinousa υπολογίηει το μικοσ τθσ υποτείνουςασ ενόσ ορκογωνίου 

τριγϊνου, με δεδομζνα ειςόδου τα μικθ των δφο κάκετων πλευρϊν του.  

 

import math 

 

Α 

    athr_tetr= pow(a,2)+ pow(b,2)  

    ipot=math.sqrt( athr_tetr ) 

    return ipot 

 

plevra1=float(input("Δϊςε το μικοσ τθσ 1θσ κακζτου πλευράσ του ορκογωνίου τριγϊνου:")) 

plevra2=float(input("Δϊςε το μικοσ τθσ 2θσ κακζτου πλευράσ:")) 

print  ypotinousa(plevra1,plevra2) 

 

Να γράψετε ςτο γραπτό ςασ τθν επικεφαλίδα τθσ ςυνάρτθςθσ ypotinousa, που πρζπει να 

τοποκετθκεί ςτθ κζςθ A, ζτςι ϊςτε θ ςυνάρτθςθ να δζχεται τα μικθ των δφο κακζτων 

πλευρϊν ενόσ ορκογωνίου τριγϊνου και να υπολογίηει και να επιςτρζφει ςτο κυρίωσ 

πρόγραμμα το μικοσ τθσ υποτείνουςάσ του. 

Μονάδες 6 



 
2.3.  Δίνεται το πιο κάτω πρόγραμμα ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Python: 

1 def add1(a, b): 

2     a = a + 1  

3     b = b + 1 

4     return a+b 

5 # τζλοσ ςυνάρτθςθσ 

6 x = 0 

7 y = 1 

8 z = add1( y, x ) 

9 print  x, y, z 

Σι κα εμφανίςει το παραπάνω πρόγραμμα;  

Μονάδες 9 



ΘΕΜΑ 2  

2.1  Σο ιςοδφναμο τμήμα προγράμματοσ είναι το ακόλουθο: 

1 if bathmos>=5 and bathmos <=10: 

2     print  "ΕΓΚΤΡΟ ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΧΙΟΤ" 

3 if bathmos<5 or bathmos >10: 

4     print  "AΚΤΡΟ ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΧΙΟΤ" 
 

 

 

2.2   

Η επικεφαλίδα τησ ςυνάρτηςησ ypotinousa που πρζπει να τοποθετηθεί ςτο κενό Α είναι : 

def  ypotinousa( a, b ): 

 

2.3  Κατά την εκτζλεςη του δοςμζνου προγράμματοσ Python, θα εμφανιςτοφν ςτην οθόνη τα 

ακόλουθα: 

0  1  3 

 



ΘΕΜΑ 4 

Ένασ μακθτισ ζχει μια ςυλλογι από ςυλλεκτικοφσ δίςκουσ βινυλίου που κυκλοφόρθςαν μεταξφ 

του 1950 και του 1980, ςυμπεριλαμβανομζνων. Να γράψετε πρόγραμμα ςε Python το οποίο: 

4.1.  Για κάκε δίςκο, να διαβάηει τον τίτλο του, το όνομα του καλλιτζχνθ ι του ςυγκροτιματοσ 

και το ζτοσ κυκλοφορίασ του δίςκου, ελζγχοντασ ότι το ζτοσ κυκλοφορίασ ανικει ςτο διάςτθμα 

[1950, 1980]. Στθν περίπτωςθ που ειςάγεται ζτοσ εκτόσ των επιτρεπόμενων τιμϊν, να 

εμφανίηεται μινυμα λάκουσ και το πρόγραμμα να ηθτά ξανά το ζτοσ κυκλοφορίασ, μζχρι να 

δοκεί ζγκυρθ τιμι. Τα ςτοιχεία των δίςκων κα καταχωρίηονται ςτισ λίςτεσ TITLES, ARTISTS και 

YEARS, αντίςτοιχα. 

Μονάδες  7 

4.2.  Η ειςαγωγι των δεδομζνων ολοκλθρϊνεται όταν δοκεί ωσ τίτλοσ ο χαρακτιρασ ‘-‘. 

Θεωριςτε ότι κα καταχωρθκοφν τα ςτοιχεία ενόσ τουλάχιςτον δίςκου.  

Μονάδες 4 

4.3.  Θα βρίςκει και κα εμφανίηει το πλικοσ των δίςκων τθσ ςυλλογισ που κυκλοφόρθςαν μετά 

το 1970.  

Μονάδες 4 

4.4.  Στθ ςυνζχεια, κα ηθτάει από το χριςτθ το όνομα ενόσ καλλιτζχνθ/ςυγκροτιματοσ και κα 

εμφανίηει τα ςτοιχεία των δίςκων αυτοφ του καλλιτζχνθ/ ςυγκροτιματοσ που περιλαμβάνει θ 

ςυλλογι, ςε χωριςτι γραμμι για κάκε δίςκο, ωσ εξισ: Τίτλοσ δίςκου (ζτοσ κυκλοφορίασ). Για 

παράδειγμα: Shades of Deep Purple (1968). Αν δεν περιλαμβάνει θ ςυλλογι δίςκουσ αυτοφ του 

καλλιτζχνθ/ςυγκροτιματοσ, το πρόγραμμα κα πρζπει να εμφανίηει το μινυμα «Δε βρζκθκαν 

δίςκοι !». 

 Μονάδες 10 

 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανισ θ φπαρξθ τθσ ίδιασ εςοχισ, ςυςτινεται οι μακθτζσ ςτο γραπτό 

τουσ να ςθμειϊνουν τισ εντολζσ που ανικουν ςτο ίδιο μπλοκ με μία κάκετθ γραμμι μπροςτά 

από αυτζσ. Παράδειγμα:  



 

 

 



ΘΕΜΑ 4

1 # 4.3 

2 pl= 0 # αρχικοποίθςθ πλικουσ δίςκων που κυκλοφόρθςαν μετά το 1970 

3 
 4 # Δθμιουργία των λιςτών για τα ςτοιχεία των δίςκων 

5 TITLES= [] 

6 ARTISTS= [] 

7 YEARS= [] 

8 
 9 # 4.1 Ειςαγωγι τίτλου πρώτου δίςκου 

10 title=raw_input("Δώςε τον τίτλο του πρώτου δίςκου:") 

11 # Ερώτθμα 4.2 

12 while title != '-': 

13     # 4.1 Ειςαγωγι ςτοιχείων δίςκου 

14     artist=raw_input("Δώςε τον καλλιτζχνθ/ςυγκρότθμα:") 

15     year=int(input("Δώςε το ζτοσ κυκλοφορίασ [1950-1980]:")) 

16     # ζλεγχοσ εγκυρότθτασ για το ζτοσ κυκλοφορίασ 

17     while year <1950 or year>1980: 

18         print "'Ακυρθ τιμι !" 

19         year=int(input("Δώςε ξανά το ζτοσ [1950-1980]:")) 

20     # 4.1 Καταχώρθςθ ςτοιχείων δίςκου ςτισ αντίςτοιχεσ λίςτεσ 

21     TITLES.append(title) # πρόςκεςε τον τίτλο ςτο τζλοσ τθσ λίςτασ TITLES 

22     ARTISTS.append(artist) # πρόςκεςε τον καλλιτζχνθ ςτο τζλοσ τθσ λίςτασ ARTISTS 

23     YEARS.append(year) # πρόςκεςε το ζτοσ ςτο τζλοσ τθσ λίςτασ YEARS 

24     # 4.3 

25     if year > 1970: 

26         pl = pl +1 

27     # 4.2 

28     title=raw_input("Δώςε τον τίτλο του επόμενου δίςκου ι  -  για τερματιςμό:") 

29 
 30 # 4.3 

31 print "Πλικοσ δίςκων τθσ ςυλλογισ που κυκλοφόρθςαν μετά το 1970: ", pl 

32 # 4.4 

33 name= raw_input("Δώςε όνομα καλλιτζχνθ/ ςυγκροτιματοσ προσ αναηιτθςθ:") 

34 found= False 

35 for i in range(len(ARTISTS)):   # ςειριακι αναηιτθςθ 

36     if ARTISTS[ i ] == name : 

37         print TITLES[ i ]+ " ("+ str(YEARS[ i ])+ ")" 

38         found= True # βρικαμε τουλάχιςτον ζνα δίςκο του καλλιτζχνθ/ςυγκροτιματοσ 

39 if found == False: 

40     print "Δε βρζκθκαν δίςκοι !" 
 



 



ΘΕΜΑ 2 

2.1. Να συμπληρώσετε κατάλληλα την παρακάτω συνθήκη (εντολή 2) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο 

χρήστης θα εισάγει τελικά έναν βαθμό που θα είναι στο διάστημα [1-20], σε διαφορετική περίπτωση θα 

εμφανίζεται μήνυμα λάθους.  

1 vathmos=int(input('Δώστε το βαθμό του/της  μαθητή/τριας: '))  
2 while ________________________  :     
3                   vathmos=int(input('Δώσατε λάθος βαθμό. Δώστε ξανά το βαθμό [1-20]: '))      

 
 

Μονάδες 3 
 
2.2. Δίνεται ο παρακάτω κώδικας σε γλώσσα προγραμματισμού Python.  

1 y,x=5,3 
2 s=0 
3 for i in range (y): 
4     s=s+x 
5     print i 
6 print s 

 
 

Επίσης δίνεται το παρακάτω υπόδειγμα πίνακας (πίνακας τιμών), όπου έχει συμπληρωθεί η εκτέλεση της 

πρώτης εντολής του προγράμματος.  

 x y s i Έξοδος 

Αρχικές Τιμές 3 5 0 ?  

1η επανάληψη … … … …  

…. … … … … … 

Να μεταφέρεται στο γραπτό σας τον παραπάνω πίνακα και να τον συμπληρώσετε με τις τιμές που 

παίρνουν οι μεταβλητές κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Να προσθέσετε στον πίνακα όσες γραμμές 

είναι απαραίτητες.  

Μονάδες 12 
 
 
2.3. Να μεταφέρετε στο γραπτό σας και να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω πρόγραμμα  ώστε αυτό 

να υπολογίζει και να εμφανίζει το άθροισμα της παρακάτω αριθμητικής παράστασης: 

s =12  +  23  +  34 +  45 +  56 

1  s = ___________  

2 for  i   in  range  ( ______ , _______) :   

3             s =  ______ + _______  

4 print  s  
 

 
Μονάδες 10 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 2 
 

2.1.        2.    while __vathmos<1  or  vathmos>20____  :     

 

2.2.    

 x y s i Έξοδος 

Αρχικές Τιμές 3 5 0 ?  

1η επανάληψη      3 0 0 

2η επανάληψη   6 1 1 

3η επανάληψη   9 2 2 

4η επανάληψη   12 3 3 

5η επανάληψη   15 4 4 

     15 

 

 

2.3.   

1  s = _0_  

2 for  i   in  range  ( _1_ , _6_) :   

3             s =  __s_ +    (i**(i+1))___  

4 print  s  
 



ΘΕΜΑ 4   

Το κάθε βαγόνι του τελεφερίκ στο λόφο του Λυκαβηττού  έχει μέγιστη χωρητικότητα 34 άτομα και 

μέγιστο όριο ασφαλείας βάρους τα 4500 κιλά. Να γράψετε πρόγραμμα σε Python το οποίο:    

 4.1.  Θα  ενημερώνει συνεχώς με κατάλληλα μηνύματα εάν επιτρέπεται να εισέλθει κάποιο άτομο 

στο βαγόνι και θα διαβάζει το βάρος του σε κιλά. Η διαδικασία εισαγωγής των δεδομένων 

ολοκληρώνεται είτε όταν το τελεφερίκ γεμίσει (σε σχέση με τη μέγιστη χωρητικότητα) είτε 

ξεπεραστεί  το όριο ασφαλείας βάρους  (σε σχέση με το συνολικό βάρος) είτε όταν δοθεί ως βάρος 

η τιμή 0, οπότε και θα ξεκινάει το τελεφερίκ.    

Μονάδες 8   

Κατά την διάρκεια της διαδρομής του τελεφερίκ στο λόφο του Λυκαβηττού θα υπολογίζει και θα 

εμφανίζει:   

4.2.  Την  μέση τιμή βάρους  και το πλήθος των ατόμων που εισήλθαν τελικά στο τελεφερίκ.   

Μονάδες 4  

4.3.  Ποιο είναι το μεγαλύτερο βάρος του ατόμου που εισήλθε στο τελεφερίκ.    

Μονάδες 7  

4.4.  Το ποσοστό των ατόμων που είχαν βάρος πάνω από 100 κιλά.         

6  Μονάδες  

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό 

τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από 

αυτές. Παράδειγμα:  

 

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 4 
1 pla=0 

2 max_varos=-1 

3 sum_varous=0 

4 p100=0 

5 safe_orio=True        

6 while safe_orio==True:   #4.1  Εάν επιτρέπεται να εισέλθει κάποιος  

7     varos=int(input('Δωσε το βάρος του ατόμου που θέλει να εισέλθει ')) 

8     if varos==0:    #4.1  Εάν δοθεί βάρος =0 να σταματήσει 

9          safe_orio=False 

10     else: 

11         #4.1 Εάν δεν έχει ξεπεραστεί το όριο ασφαλείας βάρους 

12         if  sum_varous+varos<=4500:  #4.1  ‘Οριο ασφαλείας συνολικού βάρους 

13             pla=pla+1   # 4.2  πλήθος ατόμων που εισήλθαν 

14             sum_varous=sum_varous+varos  # 4.2  συνολικό βάρος εισηλθέντων  

15             #4.1  Ενημερωτικό μήνυμα για τρέχουσα κατάσταση  

16             print 'μπορούν να μπουν ακόμη ',35-pla,' άτομα' 

17             print 'To συνολικό βάρος είναι',sum_varous 

18             if pla==35:  #4.1  'Εαν έφτασε το όριο ασφαλείας (χωρητικότητα) 

19                 safe_orio=False 

20         else: 

21             safe_orio=False 

22       

23         if varos>100:   #4.4  πλήθος ατόμων με βάρος>100 κιλά 

24             p100=p100+1 

25              

26         if varos>max_varos: #4.3  εύρεση μέγιστου βάρους εισερχόμενου ατόμου 

27             max_varos=varos 

28      

29 if pla==0: 

30     print 'Δεν εισήλθε κανένα άτομο ' 

31 else: 

32     # 4.2  Υπολογισμός μέσου όρου βάρους και πόσα άτομα εισήλθαν   

33     meso_varos=sum_varous/float(pla) 

34     print 'Το μέσο βάρος είναι',meso_varos,' κιλά και εισήλθαν ',pla,' άτομα' 

35     #4.3  Εμφάνιση μέγιστου βάρους  

36     print 'Το πιο βαρύ άτομο που μπήκε στο τελεφερίκ είναι ',max_varos,' κιλά' 

37 #4.4  Υπολογισμός ποσοστού ατόμων που εισήλθαν με βάρος>100 κιλά 

38 if p100!=0: 

39     pososto=p100/float(pla)*100 

40     print 'Το ποσοστό πάνω από 100 κιλά είναι ',pososto,' %' 

41 else: 

42     print 'Δεν υπήρξαν άτομα πάνω από 100 κιλά' 

 
 



 

ΘΕΜΑ 2 

 
2.1.  Να γράψετε ένα τμήμα προγράμματος σε Python το οποίο θα εμφανίζει τους παρακάτω αριθμούς:  

11111 

2222 

333 

44 

5 

Υπόδειξη: θα πρέπει στην υλοποίηση του κώδικα προγράμματος σε Python να χρησιμοποιηθεί δομή 

επανάληψης τουλάχιστον μια φορά: 

 
Μονάδες 13 

     
2.2  Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος:  

 L=[4,9,2,3,7,-5] 

1 print len(L) 

 
L=[12]+L 

2 print L 

 
L.append(6) 

3 print L 

 
L.pop() 

4 print L 

 
L.pop(-2) 

5 print L 

 
L.insert(3,0) 

6 print L 
 

 
Να γράψετε στο γραπτό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 και 6 που αντιστοιχούν στις εντολές print του 

παραπάνω τμήματος προγράμματος και δίπλα σε κάθε αριθμό το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί στην 

οθόνη κατά την εκτέλεσή του.  

           Μονάδες 6 

 
 
 
 
 



2.3  Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος  σε γλώσσα προγραμματισμού Python, το οποίο υπολογίζει 
και τυπώνει την δύναμη ενός αριθμού, χωρίς να γίνεται η χρήση του τελεστή ** και της ενσωματωμένης 
συνάρτησης  pow.  

# Πρόγραµµα υπολογισμού δύναμης  

basi=int(input('Δώσε έναν αριθμό ')) 

ekth=int(input('Δώσε και την δύναμη του ')) 

a =___(1)____  

for i in range(__(2)__):  

    a = a* __(3)__  

print 'To αποτέλεσµα είναι ', a 

 
Στο τμήμα προγράμματος  υπάρχουν υπογραμμισμένα κενά τα οποία έχουν αριθμηθεί. Να γράψετε στο 

τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, και 3  που αντιστοιχούν στα κενά του παραπάνω  προγράμματος και δίπλα 

σε κάθε αριθμό αυτό που πρέπει να συμπληρωθεί για να υλοποιείται σωστά το πρόγραμμα.   

      

Μονάδες 6 

 



ΘΕΜΑ 2 

 
2.1.   

1 k=1     #Η τιμή που θέλουμε να εμφανιστεί 

2 for i in range(5,0,-1):   #Οι γραμμές που θα εμφανιστούν 

3     print str(k)*i     #πόσες φορές θέλουμε να εμφανιστεί ο αριθμός 

4     k=k+1         #επόμενος αριθμός 

 
 

 
 

 
 
     
2.2. 

1. 6 

 
 

2. [12, 4, 9, 2, 3, 7, -5] 

 
 

3. [12, 4, 9, 2, 3, 7, -5, 6] 

 
 

4. [12, 4, 9, 2, 3, 7, -5] 

 
 

5. [12, 4, 9, 2, 3, -5] 

 
 

6. [12, 4, 9, 0, 2, 3, -5] 
 

 
 
 
 
2.3. 
 

1. 1 

2. ekth 

3. basi 

 

        
 



ΘΕΜΑ 4 
 
Ένας ραδιοφωνικός σταθμός έχει μια ψυχαγωγική εκπομπή η οποία εκπέμπει καθημερινά όλες τις 

ημέρες της εβδομάδας την ίδια ώρα. Η διοίκηση του σταθμού θέλει να ελέγξει την 

ακροαματικότητα της εκπομπής αυτής και ζήτησε από μια εταιρεία που ασχολείται με τις 

ακροαματικότητες των ραδιοφωνικών σταθμών τις μετρήσεις μιας εβδομάδας προκειμένου να 

εξάγει κάποια συμπεράσματα. Να φτιάξετε πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python το 

οποίο: 

 4.1.  Να διαβάζει το πλήθος των ακροατών που άκουσαν την συγκεκριμένη εκπομπή  κάθε ημέρα 

της  εβδομάδας. Υποθέστε ότι η 1η ημέρα είναι η ΔΕΥΤΕΡΑ και η 7η η ΚΥΡΙΑΚΗ.  

Μονάδες  4 

4.2.  Υπολογίζει και εκτυπώνει αν η μέση τιμή ακροαματικότητας των καθημερινών εκπομπών είναι 

η ίδια με του Σαββατοκύριακου ή ποια είναι υψηλότερη μετά από κατάλληλα διαμορφωμένο 

μήνυμα.  

Μονάδες  12 

4.3. Υπολογίζει και εμφανίζει την υψηλότερη ακρόαση και ποια ημέρα της εβδομάδας έγινε αυτή.  

Μονάδες  4 

4.4. Ελέγχει και ενημερώνει με κατάλληλο μήνυμα, εάν άκουσαν την εκπομπή παραπάνω από 500 

ακροατές τουλάχιστον τις μισές ημέρες της εβδομάδας.  

Μονάδες  5 

 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό 

τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από 

αυτές. Παράδειγμα:  

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 
 

1 s_wek=0  # 4.2 σύνολο σαββατοκύριακου 

2 pl=0     # 4.4 πλήθος ακροατών>500  

3 meg_ak=-1 #Μέγιστη ακρόαση  

4 for i in range (1,8): 

5     # 4.1 Εισαωγή δεδομένων για καθημερινές 

6     if i<=5: 

7         ak=int(input('Δώσε αριθμό ακροατών της '+str(i)+'ης ημέρας')) 

8         sd=sd+ak    #4.2 Συνολικό άθροισμα ακροατών τις καθημερινές 

9    # 4.1 Εισαωγή δεδομένων για Σαββατοκύριακο 

10     if i>=6 and i<=7: 

11         ak=int(input('Δώσε αριθμό ακροατών της '+str(i)+'ης ημέρας')) 

12         s_wek=s_wek+ak  #4.2 Συνολικό άθροισμα ακροατών το Σαββατοκύριακο 

13     #4.3 Υπολογισμός μέγιστης ακρόασης 

14     if ak>meg_ak: 

15         meg_ak=ak 

16         imera=i         #ποιά ημέρα ήταν  

17     #4.4 Πλήθος ακροατών >500 

18     if ak>500: 

19         pl=pl+1 

20 #4.2 Υπολογισμός μέσων τιμών ακρόασης          

21 mo_d=sd/5.      #Μέσος Όρος καθημερινών 

22 mo_wek=s_wek/2. #Μέσος Όρος Σαββατοκύριακου 

23 #4.2  Έλεγχος πότε υπήρξε μεγαλύτερη ακρόαση 

24 if mo_d>mo_wek: 

25     print 'Μεγαλύτερη ακροαματικότητα τις καθημερινές' 

26 elif mo_d<mo_wek: 

27     print 'Μεγαλύτερη ακροαματικότητα το Σαββατοκύριακο' 

28 else: 

29     print 'Ίδια ακροαματικότητα τις καθημερινές και το Σαββατοκύριακο' 

30 #4.3 Εμφάνιση της ημέρας που έγινε η μεγαλύτερη ακρόαση 

31 print 'Την ',imera,'η ημέρα είχε την μεγαλύτερη ακροαματικότητα με ',meg_ak,' ακροατές' 

32 #4.4 Έλεγχος αν υπήρχαν τις μισές ημέρες της εβδομάδος >500 ακροάσεις 

33 if pl>7/2.: 

34     print 'Άκουσαν την εκπομπή παραπάνω από 500 ακροατές τις μισές', 

35     print 'ημέρες της εβδομάδας' 

36 else: 

37     print 'Δυστυχώς δε άκουσαν την εκπομπή παραπάνω από 500 ακροατές', 

38     print 'τις μισές ημέρες της εβδομάδας' 

 

 



ΘΕΜΑ 2 

 
2.1.  Να γράψετε ςτο γραπτό  ςασ τι κα εμφανίςει ςτθν οκόνθ το παρακάτω πρόγραμμα κατά 
τθν εκτζλεςθ του. 

1 L=[4, 6, 1, 7] 

2 for  i  in  L: 

3     print  i 

4     if  i % 3 == 0: 

5         L.append( i-2 ) 
 

 
Μονάδες 10 

 
2.2. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ Python, το οποίο 

υπολογίηει το άκροιςμα S = 52 + 102 + 152 +…, μζχρι αυτό να ξεπεράςει τθν τιμι 1000. 

Το πρόγραμμα ζχει πζντε αρικμθμζνα κενά. Να γράψετε ςτο γραπτό ςασ τον αρικμό κάκε 

κενοφ (1-5) και δίπλα τι πρζπει να ςυμπλθρωκεί ςτο κενό αυτό, ϊςτε το πρόγραμμα να εκτελεί 

τθν προβλεπόμενθ λειτουργία. 

1 S = __(1)__ 

2 x = __(2)__ 

3 while   S  __(3)__: 

4     S = __(4)__ 

5     x  = __(5)__ 

6 print   S 

Μονάδες 15 

 



ΘΕΜΑ 2  

2.1 Οι τιμέσ που εμφανίζονται ςτην οιόνη κατά την εκτέλεςη του προγράμματοσ είναι οι εξθσ: 

4 

6 

1 

7 

4 

 

 

2.2   

(1):  0 

(2):  5 

(3):  <= 1000 

(4):  S + x*x 

(5):   x + 5 

 



ΘΕΜΑ 4 

Μια ελλθνικι εταιρεία καταςκευισ γυναικείων υποδθμάτων κζλει να επεκτείνει τισ 

δραςτθριότθτζσ τθσ ςτθ Μ. Βρετανία, ανοίγοντασ ζνα κατάςτθμα ςτο κζντρο του Λονδίνου. 

Ζχει επιλζξει για το κατάςτθμα αυτό κάποια επωνυμία, αλλά πρζπει να ερευνιςει αν θ 

ςυγκεκριμζνθ επωνυμία ζχει ιδθ δοκεί ςε κάποιο από τα 3000 καταςτιματα υποδθμάτων που 

λειτουργοφν ςτθν περιοχι του Λονδίνου.  Να γράψετε πρόγραμμα ςε Python το οποίο: 

4.1.  Για κάκε ζνα από τα 3000 καταςτιματα υποδθμάτων που λειτουργοφν ςτο Λονδίνο 

διαβάηει τθν επωνυμία του και το ονοματεπϊνυμο του ιδιοκτιτθ του (κεωρείςτε πωσ κάκε 

κατάςτθμα ζχει ζναν μόνο ιδιοκτιτθ). Τα ςτοιχεία των 3000 καταςτθμάτων κα καταχωρίηονται 

ςτισ λίςτεσ NAMES και OWNERS, αντίςτοιχα. Θεωρείςτε ότι όλεσ οι επωνυμίεσ που 

καταχωροφνται είναι μοναδικζσ και όλα τα δεδομζνα ειςάγονται με κεφαλαία λατινικά 

γράμματα. Στθ ςυνζχεια, διαβάηει τθν επικυμθτι επωνυμία για το νζο κατάςτθμα.  

Μονάδες  10 

4.2.  Βρίςκει, με τθ βοικεια ςυνάρτθςθσ τθν οποία κα υλοποιιςετε, αν είναι διακζςιμθ θ 

επικυμθτι επωνυμία. Η ςυνάρτθςθ αυτι κα δζχεται ςαν παραμζτρουσ τθν επικυμθτι 

επωνυμία και τισ λίςτεσ NAMES και OWNERS  και κα επιςτρζφει τθν τιμι “FREE”, αν δεν 

χρθςιμοποιείται θ επωνυμία. Διαφορετικά, κα επιςτρζφει το ονοματεπϊνυμο του ιδιοκτιτθ 

του καταςτιματοσ που λειτουργεί με τθν επωνυμία αυτι. Το κυρίωσ πρόγραμμα κα εμφανίηει 

«ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ» ι «ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΑΠΟ » και το ονοματεπϊνυμο του ιδιοκτιτθ, 

αντίςτοιχα. 

Μονάδες 15 

 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανισ θ φπαρξθ τθσ ίδιασ εςοχισ, ςυςτινεται οι μακθτζσ ςτο γραπτό 

τουσ να ςθμειϊνουν τισ εντολζσ που ανικουν ςτο ίδιο μπλοκ με μία κάκετθ γραμμι μπροςτά 

από αυτζσ. Παράδειγμα:  

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 # 4.2 

2 def check_name(storename, NAMES, OWNERS): 

3     found=False 

4     for i in range(len(NAMES)): 

5         if NAMES[ i ] == storename : # βρήκαμε την επωνυμία 

6             pos=i       # κρατάμε τη θζςη τησ ςτη λίςτα NAMES 

7             found= True 

8     if found== True: 

9         return OWNERS[pos] 

10     else: 

11         return "FREE" 

12 
 13 # Δημιουργία των λιςτών για τα ςτοιχεία των καταςτημάτων 

14 TITLES= [] 

15 OWNERS= [] 

16 pl_stores=3000  # πλήθοσ καταςτημάτων 

17 
 18 for i in range(pl_stores): 

19     # 4.1 Ειςαγωγή ςτοιχείων καταςτήματοσ 

20     store=raw_input("Δώσε την επωνυμία του καταστήματος (κεφαλαία λατινικά):") 

21     owner=raw_input("Δώσε το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη:") 

22 
 23     # 4.1 Καταχώρηςη ςτοιχείων καταςτήματοσ ςτισ αντίςτοιχεσ λίςτεσ 

24     TITLES.append(store)        # πρόςθεςε την επωνυμία ςτο τζλοσ τησ λίςτασ TITLES 

25     OWNERS.append(owner)  # πρόςθεςε τον ιδιοκτήτη ςτο τζλοσ τησ λίςτασ OWNERS 

26 
 27 # 4.1 

28 desired_name=raw_input("Δώσε την επιθυμητή επωνυμία για το νζο κατάστημα:") 

29 
 30 # 4.2 

31 result=check_name(desired_name, TITLES, OWNERS) 

32 if result == "FREE": 

33     print "ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ" 

34 else: 

35     print "ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ", result 
 

 



ΘΕΜΑ 2 
2.1.  

Να αναπτύξετε ισοδύναμο τμήμα προγράμματος με το παρακάτω τμήμα προγράμματος 

Python, χρησιμοποιώντας την εντολή επανάληψης for αντί της εντολής επανάληψης while.  

 
Μονάδες 10 

 

 

2.2.  

Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της στήλης Α του ακόλουθου πίνακα, με το κατάλληλο 

στοιχείο της στήλης Β.  

Στήλη Α Στήλη Β 

1. != Α. Συγκριτικός τελεστής 

2. total  Β. Αριθμητικός τελεστής 

3. % Γ. Λογικός Τελεστής  

4. float Δ. Ενσωματωμένη συνάρτηση 

5. not Ε. Μη ενσωματωμένη συνάρτηση 

 ΣΤ. Όνομα μεταβλητής 

Μονάδες 5 

 

  

1 apot= 1
2 i=0
3 while i <=20:
4     apot= apot**i
5     print i
6     i=i+2
7 print apot



2.3   

Στο παρακάτω τμήμα προγράμματος σε Python υπάρχουν πέντε (5) κενά, τα οποία έχουν 

αριθμηθεί και υπογραμμιστεί. Να γράψετε στο γραπτό σας τον αριθμό του κάθε κενού και 

δίπλα τι πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε το τμήμα προγράμματος να υπολογίζει και να εμφανίζει 

το άθροισμα των αρνητικών ακεραίων από το -20 έως το 0. 

 
Μονάδες 10 

 

 

1 countdown = (1)
2 sum=0
3 while countdown <(2):
4     print countdown,
5     sum = (3)+countdown
6     countdown = countdown+(4)
7 print (5)



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

 
 

2.2 

1.  Α 

2. ΣΤ 

3. Β 

4. Δ 

5. Γ 

 

2.3  

1. -20 
2. 0 
3. sum 
4. 1 
5. sum  

 



ΘΕΜΑ 2 
2.1 Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος Python 

 
Α. Τι ακριβώς θα εμφανισθεί μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του; 

Μονάδες 10 

Β. Πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή 3  print(“* “ * j); 

Μονάδες 5 

 

2.2.  Από τα ακόλουθα δεκαπέντε (15) ονόματα μεταβλητών να επιλέξετε, γράφοντας στο 

γραπτό σας το αντίστοιχο γράμμα, όσα θεωρούνται έγκυρα στη γλώσσα προγραμματισμού 

Python: 

 

A.  round 1 B.  rou_ND Γ.  2round 

Δ.  floated Ε.  ROUND ΣΤ.  round1_ 

Ζ.  integer Η. break Θ. python 

Ι. r_ou_nd Κ. round% Λ. _Round1 

Μ. python1 Ν. ifelse Ξ. 1Round1 

 

Μονάδες 10 

 

1 rows = 4

2 for j in range(1, rows+1):
3     print("* " * j)
4
5 for j in range(rows,0,-1):
6     print("* " * j)



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

Α.  

*  

* *  

* * *  

* * * *  

* * * *  

* * *  

* *  

* 

Β. 8 φορές 

 

2.2  Τα έγκυρα ονόματα μεταβλητών είναι τα εξής:  
 

1.  Β 

2.  Δ 

3.  Ε 

4.  ΣΤ 

5.  Ζ 

6.  Θ 

7.  Ι 

8.  Λ 

9.  Μ 

10.  Ν 

 



ΘΕΜΑ 2 
2.1.  

Να αναπτύξετε ισοδύναμο τμήμα προγράμματος με το παρακάτω τμήμα προγράμματος 

Python, χρησιμοποιώντας την εντολή επανάληψης while αντί της εντολής επανάληψης for.  

 
Μονάδες 10 

 

2.2   

Στο παρακάτω τμήμα προγράμματος σε Python υπάρχουν πέντε (5) κενά, τα οποία έχουν 

αριθμηθεί και υπογραμμιστεί. Να γράψετε στο γραπτό σας τον αριθμό του κάθε κενού και 

δίπλα τι πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε το τμήμα προγράμματος να υπολογίζει το άθροισμα  

ενός άγνωστου πλήθους εισαγόμενων αριθμών καθώς και να μετράει το πλήθος των μονών 

από αυτούς μέχρι να δοθεί -1.  

 
Μονάδες 15 

 

1 s=10

2 for x in range (0,100,10):

3     s=s+x
4 print s

1 sum =0

2 cnt_odd=0
3 n = int(input('Δώστε έναν θετικό αριθμό (-1 για τέλος):'))
4 while n (1)=-1:
5     sum = sum + (2)
6     if n%2 (3)=0:
7        cnt_odd=(4)+1
8     n = int(input('Δώστε έναν θετικό αριθμό (-1 για τέλος):'))    
9 print 'Αθροισμα =', sum

10 print 'Πλήθος μονών =', (5)



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

 
 

2.2 

1. ! 
2. n 
3. ! 
4. cnt_odd 
5. cnt_odd 

 

 

1 s=10

2 x=0

3 while x<100:
4     s=s+x
5     x=x+10
6 print s



ΘΕΜΑ 2 
2.1.  

Α. Να αναπτύξετε ισοδύναμο τμήμα προγράμματος με το παρακάτω τμήμα προγράμματος 

Python, χρησιμοποιώντας την εντολή επανάληψης while αντί της εντολής επανάληψης for.  

 
Μονάδες 10 

 

2.2.  

Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της στήλης Α του ακόλουθου πίνακα, με το κατάλληλο 

στοιχείο της στήλης Β. Ένα από τα στοιχεία της στήλης Β περισσεύει.  

 
Μονάδες 5 

 

 

  

1 apot= 1

2 for i in range(0,21,2):

3         apot= apot ** i
4         print i
5 print apot

Στήλη Α Στήλη Β

1. % Α. Συγκριτικός τελεστής

2. sum Β. Αριθμητικός τελεστής

3. == Γ. Λογικός Τελεστής 

4. raw_input Δ. Ενσωματωμένη συνάρτηση

5. or Ε. Μη ενσωματωμένη συνάρτηση

ΣΤ. Όνομα μεταβλητής



2.3   

Στο παρακάτω τμήμα προγράμματος σε Python υπάρχουν πέντε (5) κενά, τα οποία έχουν 

αριθμηθεί και υπογραμμιστεί. Να γράψετε στο γραπτό σας τον αριθμό του κάθε κενού και 

δίπλα τι πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε το τμήμα προγράμματος να υπολογίζει και να εμφανίζει 

το άθροισμα των αρνητικών άρτιων ακεραίων από το -20 έως το 0. 

 
Μονάδες 10 

1 countdown = (1)
2 sum=0
3 while (2)<0:
4     print countdown,
5     sum = (3) +(4)
6     countdown = countdown+(5)
7 print sum



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

Α. 

 
 

2.2 

1.  B 

2. ΣΤ 

3. A 

4. Δ 

5. Γ 

 

2.3 

1. -20 
2. countdown 
3. sum 
4. countdown 
5. 2  

 

1 apot= 1

2 i=0

3 while i <21:
4     apot= apot**i
5     print i
6     i=i+2
7 print apot



ΘΕΜΑ 4 

Κάθε χρόνο, οι φορολογούμενοι πολίτες υποχρεούνται να δηλώσουν δαπάνες, των οποίων το 

30% πρέπει να γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο (κάρτα Ή E-Banking). Να αναπτυχθεί πρόγραμμα 

σε γλώσσα προγραμματισμού Python όπου:  

 
4.1 Να εισάγεται το εισόδημά του φορολογούμενου και η συνολική αξία δαπανών του με 

ηλεκτρονική συναλλαγή ή κάρτα (να γίνεται έλεγχος εγκυρότητας και τα δύο ποσά για 

αποτροπή εισαγωγής αρνητικών τιμών). 

Μονάδες 4 

4.2 Να υπολογίζει και να εμφανίζει το απαιτούμενο ποσό ηλεκτρονικών δαπανών που 

αντιστοιχεί στο 30% του δηλωθέντος εισοδήματος. Επίσης να υπολογίζει και να εμφανίζει τη 

διαφορά μεταξύ υποχρεωτικών δαπανών και δαπανών με ηλεκτρονική συναλλαγή ή κάρτα. 

Μονάδες 10 

4.3 Με χρήση μιας συνάρτησης, που θα δημιουργηθεί, με όνομα sup_tax θα μεταβιβάζεται η 

διαφορά για να υπολογισθεί και να επιστραφεί, στο κύριο πρόγραμμα, η τυχόν κράτηση 

φόρου. Συγκεκριμένα, αν η διαφορά είναι θετικός αριθμός τότε θα υπολογίζεται, ως φόρος το 

22% αυτής της διαφοράς διαφορετικά ο φόρος θα είναι 0.  

Μονάδες 8 

4.4. Να εμφανίζει το ποσό του φόρου που δεν είναι μηδενικό διαφορετικά να εμφανίζει το 

μήνυμα «Δεν προκύπτει επιπλέον φόρος». 

Μονάδες 3 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό 

τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά 

από αυτές. Παράδειγμα:  

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

 

1 def sup_tax(diaf):   #υπολογισμός προσαύξησης φόρου 

2     if diaf > 0:

3         sup_tax= diaf*.22

4     else:

5         sup_tax =0

6     return sup_tax

7

8 # Κύριο πρόγραμμα

9 # 4.1 εισαγωγή εισοδήματος και αξίας ηλεκτρονικών συναλλαγών

10 income = float(input("Πληκτρολόγησε το εισόδημα σου: "))

11 while (income<0):            # 4.1 έλεγχος εγκυρότητας εισαγόμενου αριθμού 

12     print 'Aποδεκτές τιμές: θετικοί ακέραιοι '

13     income=float(input('Ξαναπληκτρολόγησε το εισόδημα σου: ')) #4.1 επανεισαγωγή εισοδήματος

14 expenses = float(input("Πληκτρολόγησε την αξία των ηλεκτρονικων δαπανών σου: "))

15 while (expenses<0):            # 4.1 έλεγχος εγκυρότητας εισαγόμενου αριθμού 

16     print 'Aποδεκτές τιμές: θετικοί ακέραιοι '

17     expenses=float(input('Ξαναπληκτρολόγησε την αξία των ηλεκτρονικων δαπανών σου: '))

18         

19 apait_expenses = income *.3 #4.2 υπολογισμός απαιτούμενου ποσού ηλεκτρονικών δαπανών

20 print 'Απαιτούμενο ποσό ηλεκτρονικών δαπανών: ',apait_expenses

21 diafora= apait_expenses-expenses

22 print 'Διαφορά δαπανών: ',diafora

23

24 supp_tax= sup_tax(diafora)  #4.3 κλήση συνάρτησης 

25

26 if supp_tax > 0:    #4.4.εμφάνιση προσαύξησης φόρου  

27     print 'Προκύπτει επιπλέον φόρος ο οποίος είναι: ', supp_tax

28 else:

29     print 'Δεν προκύπτει επιπλέον φόρος'



ΘΕΜΑ 4 

Μια κατασκευαστική εταιρεία πουλάει οροφοδιαμερίσματα (ένα διαμέρισμα ανά όροφο) σε 

μια οικοδομή έχει 9 ορόφους (το ισόγειο θεωρείται ότι είναι ο πρώτος όροφος και έχει αριθμό 

ορόφου 0).   Από το ισόγειο μέχρι και τον 6ο όροφο το εμβαδόν κάθε διαμερίσματος είναι 160 

τ.μ., στον 7ο είναι 140 τ.μ. και στον 8ο 120 τ.μ. Η τιμή πώλησης ανά τ.μ είναι 1000€ και 

προστίθεται επιπλέον 3% ανά όροφο. Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε γλώσσα 

προγραμματισμού  Python το οποίο:  

 

4.1 Να εισάγει τα τετραγωνικά μέτρα των 9 διαμερισμάτων σε μία λίστα (apart)   

Μονάδες 2 

4.2 Να διαβάζει επανειλημμένα τον αριθμό ορόφου που θέλει να αγοράσει ένας υποψήφιος 

αγοραστής. Να γίνεται έλεγχος ορθότητας ώστε να εισάγονται μόνο αποδεκτές τιμές από το 0 

μέχρι και το 8. Η εκτέλεση του προγράμματος θα διακόπτεται όταν δοθεί αρνητικός αριθμός 

για όροφο. 

Μονάδες 7 

4.3 Με χρήση συνάρτησης που θα δημιουργηθεί και θα έχει όνομα total_value να υπολογίζεται 

και να επιστρέφεται, στο κύριο πρόγραμμα, η αρχική αξία του διαμερίσματος με βάση τον 

αριθμό ορόφου που θα δίνεται.   

Μονάδες 10 

4.4. Στο ερώτημα «Θα πληρώσετε όλο το ποσό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)» αν η απάντηση είναι θετική τότε να 

υπολογίζει έκπτωση 15% επί της αρχικής αξίας και να εμφανίζει την τελική αξία, μετά την 

έκπτωση, με το σχετικό μήνυμα «Μία πληρωμή: », ΧΧΧΧΧΧΧ € αλλιώς να υπολογίζει την αξία 

της κάθε δόσης για 12 μηνιαίες ισόποσες δόσεις επί της αρχικής αξίας  και να εμφανίζει το 

μήνυμα «Η μηνιαία δόση: » ΧΧΧΧΧ€ 

Μονάδες 6 

 

  



Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό 

τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά 

από αυτές. Παράδειγμα:  

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

 

1 def total_value (level):  #4.2 Συνάρτηση υπολογισμού αρχικής τιμής διαμερίσματος

2     value = apart[level]*1000

3     value = value + (value*level*0.03)

4         

5     return value 

6

7 #Κύριο πρόγραμμα

8 apart =[160,160,160,160,160,160,160,140,120]   #4.1 εισαγωγή τ.μ. 9 διαμερισμάτων 

9

10 orofos=int(input('Δώσε όροφο από 0 έως και 8, διακοπή με -1 : '))  #4.2 εισαγωγή ορόφου

11 while (orofos<-1) or (orofos>8):           #  4.2 έλεγχος εγκυρότητας εισαγόμενου αριθμού 

12     print 'Aποδεκτή τιμή μεταξύ 0-8'

13     orofos=int(input('Δώσε όροφο από 0 έως και 8, διακοπή με -1 : '))  #4.2 εισαγωγή ορόφου       

14     

15 while orofos !=-1:      

16     timi = total_value(orofos)    # 4.3 υπολογισμός αρχικής αξίας διαμερίσματος

17     apant=raw_input('Θα πληρώσετε όλο το ποσό (ΝΑΙ/ΟΧΙ); ')

18     if apant=='ΝΑΙ':

19         timi=timi-(timi*15/100)   # 4.4 υπολογισμός έκπτωσης 15% επί της αρχικής

20         print 'Μία πληρωμή: ', timi, 'ευρώ'

21     else:

22         dosi= float(timi/12)   # 4.4 υπολογισμός 12 δόσεων

23         print 'Η μηνιαία δόση: ', dosi, 'ευρώ'   

24     print '\n'

25     

26     orofos=int(input('Δώσε όροφο από 0 έως και 8, διακοπή με -1 : '))  #4.2 εισαγωγή ορόφου

27     while (orofos<-1) or (orofos>8):            # 4.2 έλεγχος εγκυρότητας εισαγόμενου αριθμού 

28         print 'Aποδεκτή τιμή μεταξύ 0-8'

29         orofos=int(input('Δώσε όροφο από 0 έως και 8, διακοπή με -1 : ')) #4.2 εισαγωγή ορόφου



ΘΕΜΑ 4 

Δίσεκτο ονομάζεται το έτος το οποίο έχει μια ημέρα παραπάνω το μήνα Φεβρουάριο, δηλαδή 

29 αντί για 28 ημέρες. Αυτό συμβαίνει κάθε τέσσερα χρόνια υπό κάποιες προϋποθέσεις (βλέπε 

συμπληρωματικές οδηγίες). Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού  Python το 

οποίο: 

  

4.1 Nα διαβάζει το αρχικό και το τελικό έτος μιας περιόδου. Το πρόγραμμα θα πρέπει να 

αποτρέπει είσοδο αρνητικών τιμών και μεγαλύτερων του 3000. 

Μονάδες 5 

4.2  Σε περίπτωση που το αρχικό είναι μεγαλύτερο του τελικού έτους να γίνεται αντιμετάθεση.   

Μονάδες 5 

4.3 Nα εντοπίζει όλα τα δίσεκτα έτη της επιλεγείσης χρονικής περιόδου, από το αρχικό προς το 

τελικό έτος, και να εμφανίζει σχετικό μήνυμα μόνο για κάθε τέτοιο έτος π.χ. «Το 2024 είναι 

δίσεκτο», «Το 2028 είναι δίσεκτο» κοκ 

Μονάδες 10 

4.4 Nα υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των δίσεκτων της επιλεγείσης χρονικής 

περιόδου.  

Μονάδες 5 

Συμπληρωματικές οδηγίες: 

Κάποιο έτος είναι δίσεκτο όταν το υπόλοιπο της ακεραίας διαίρεσης του έτους με το 4  είναι 

μηδέν και ταυτόχρονα το υπόλοιπο της ακεραίας διαίρεσης του έτους με το 100 είναι 

διαφορετικό του μηδενός ή το υπόλοιπο της ακεραίας διαίρεσης του έτους με το 400 είναι 

μηδέν.  

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό 

τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά 

από αυτές. Παράδειγμα:  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%84%CE%BF%CF%82


 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

 

1 start_year=int(input('Δώσε αρχικό έτος περιόδου: '))        # 4.1 εισαγωγή αρχικού έτους 

2 while (start_year<=0) or (start_year>=3000):            # 4.1 έλεγχος εγκυρότητας αρχικού έτους 

3     print 'Τιμές εκτός ορίων. Επιτρεπτά όριο 1-2999'

4     start_year=int(input('Ξαναδώσε αρχικό έτος περιόδου: '))

5

6 end_year=int(input('Δώσε τελικό έτος περιόδου: '))       # 4.1 εισαγωγή τελικού έτους 

8 while (end_year<=0) or (end_year>=3000):           # 4.1 έλεγχος εγκυρότητας τελικού έτους 
9     print 'Τιμές εκτός ορίων. Επιτρεπτά όριο 1-2999'

10     end_year=int(input('Ξαναδώσε τελικό έτος περιόδου: '))

12

13 if start_year > end_year:   # αντιμετάθεση όταν αρχικό μεγαλύτερο του τελικού έτους 
14     temp= start_year
15     start_year = end_year

16     end_year = temp

17     

18 metr=0

19 for year in range (start_year, end_year+1):

20     if (year%4==0) and (year%100!=0) or (year%400==0):

21         print 'Το ', year, 'είναι δίσεκτο'

22         metr= metr+1

23

24 print 'Πλήθος δίσκεκτων περιόδου ', metr



ΘΕΜΑ 4 

Κάθε μέρα του Αυγούστου προσεγγίζουν το λιμάνι ενός ελληνικού νησιού τέσσερα κρουαζιερόπλοια 

και αποβιβάζουν επιβάτες για να επισκεφθούν το δημοφιλές μουσείο αρχαιοτήτων. Το τοπικό 

λιμεναρχείο καταγράφει μερικά στοιχεία για στατιστικούς λόγους.    

Να αναπτυχθεί  πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python όπου:  

 

4.1. Να διαβάζονται, το όνομα του κρουαζιερόπλοιου,  το πλήθος ανδρών επισκεπτών, το πλήθος 

γυναικών επισκεπτών και το πλήθος παιδιών ανεξαρτήτως φύλου για όλα τα κρουαζιερόπλοια. Τα 

στοιχεία αυτά  να καταχωρούνται  στις λίστες ΝΑΜΕ, MALE, FEMALE και CHILD  αντίστοιχα. Τα 

καταχωρούμενα στοιχεία θεωρούνται έγκυρα.   

          Μονάδες 4 

4.2. Να υπολογίζεται και να εμφανίζεται, με κατάλληλο μήνυμα, το συνολικό άθροισμα ανδρών 

επισκεπτών, το συνολικό άθροισμα γυναικών επισκεπτών και το αντίστοιχο των παιδιών από όλα τα 

κρουαζιερόπλοια. 
           Μονάδες 7  

4.3. Να εντοπίζεται και να εμφανίζεται το όνομα και το πλήθος παιδιών  του κρουαζιερόπλοιου με τα 

περισσότερα παιδιά.   

           Μονάδες 8 

4.4. Να υπολογίζεται και να εμφανίζεται το σύνολο του εισπραχθέντος παράβολου επίσκεψης που 

πληρώνουν μόνο οι άνδρες και γυναίκες επιβάτες. Το παράβολο ανέρχεται σε 0,80€ ανά επιβάτη.  

Μονάδες 6 

  

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό τους 

να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από αυτές. 

Παράδειγμα:  
 
 
 



ΘΕΜΑ 4 

 

1 NAME=[] #δημιουργία κενής λίστας ονομασίας σκαφών

2 MALE=[] #δημιουργία κενής λίστας πλήθος ανδρών επισκεπτών 

3 FEMALE=[] #δημιουργία κενής λίστας γυναικών επισκεπτών

4 CHILD=[] #δημιουργία κενής παιδιών επισκεπτών

5

6 ship_nr=4    # πλήθος σκαφών

8 tot_men=0 ; tot_women=0 ; tot_children=0   # αθροιστές επισκεπτών
9 max_child=-1    # μετρητής παιδιών

10 paravolo=0

12 for i in range(ship_nr):

13     ship_name=raw_input('Δώσε ονομασία σκάφους: ')  #4.1 εισαγωγή ονομασία σκάφους
14     NAME.append(ship_name)
15

16     male_count=int(input('Δώσε πλήθος ανδρών : '))  #4.1 εισαγωγή πλήθους ανδρών  

17     MALE.append(male_count)

18     female_count=int(input('Δώσε πλήθος γυναικών : '))  #4.1 εισαγωγή πλήθους γυναικών  

19     FEMALE.append(female_count)

20     child_count=int(input('Δώσε πλήθος παιδιών : '))  #4.1 εισαγωγή πλήθους παιδιών  

21     CHILD.append(child_count)

22

23     tot_men= tot_men+male_count        #4.2 συνολικό άθροισμα ανδρών επισκεπτών, 

24     tot_women=tot_women+female_count    #4.2 συνολικό άθροισμα γυναικών επισκεπτών 

25     tot_children=tot_children+child_count   #4.2 συνολικό άθροισμα παιδών επισκεπτών 

26     

27 #4.3. εντοπισμός ονόματος και πλήθους παιδιών του κρουαζιερόπλοιου με τα περισσότερα παιδιά    

28     if child_count > max_child: 

29         max_child= child_count

30         max_name = NAME[i]

31     

32 #4.3. εμφάνιση ονόματος και πλήθους του κρουαζιερόπλοιου με τα περισσότερα παιδιά    

33 print 'Το σκάφος με όνομα: ', max_name, ' είχε τα περισσότερα παιδια, δηλαδή: ', max_child

34

35 paravolo = (tot_men+tot_women)*0.8  #4.4 υπολογισμός παράβολου επίσκεψης ανδρών & γυναικών     

36 print 'Το συνολικό εισπραχθέν παράβολο ανέρχεται σε: ', paravolo, ' ευρώ'



ΘΕΜΑ 4  

Να αναπτυχθεί  πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python με το οποίο:  

 

4.1. Να δημιουργηθεί μια συνάρτηση με όνομα give_numbers, η οποία να δημιουργεί μια λίστα με 

όνομα  lista50 στην οποία θα εισάγονται από το πληκτρολόγιο 50 τυχαίοι ακέραιοι αριθμοί. Οι 50 

αριθμοί πρέπει να είναι από το 1 μέχρι και το 20. Να γίνεται έλεγχος ορθότητας ώστε να εισάγονται 

μόνο αποδεκτές τιμές από το 1 μέχρι και το 20. 

           Μονάδες10  

4.2. Να εντοπίζεται, στο κύριο πρόγραμμα, η τιμή της θέσης 25 της λίστας lista50 και να εμφανίζεται 

με κατάλληλο μήνυμα.  

           Μονάδες 5 

4.3. Με χρήση συνάρτησης που επίσης θα δημιουργηθεί και θα έχει όνομα count25, να υπολογίζεται 

το πλήθος εμφάνισης της τιμής της θέσης 25 της λίστας lista50 και να επιστρέφεται στο κύριο 

πρόγραμμα όπου και θα εμφανίζεται με κατάλληλο μήνυμα. 

Μονάδες 10 

  

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό τους 

να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από αυτές. 

Παράδειγμα:  
 
 
 



ΘΕΜΑ 4 

 
 

 

1 def give_numbers(lista50):    

2     for i in range(50): # 4.1 εισαγωγή 50 ακεραίων στη λίστα

3         akeraios=int(input('Δώσε ένα ακέραιο από 1 έως και 20: '))#4.1 εισαγωγή ακέραιου

4         while (akeraios<1) or (akeraios>20):        #  4.1 έλεγχος εγκυρότητας ακέραιου 

5             print 'Aποδεκτή τιμή μεταξύ 1-20'

6             akeraios=int(input('Δώσε ένα ακέραιο από 1 έως και 20: '))  #4.2 επαναεισαγωγή 

7         lista50.append(akeraios)

8     return lista50  #4.1 επιστροφή λίστας

9

10 def count25(lista50,plithos, nr25): # 4.3 συνάρτηση εύρεσης πλήθους

11     metr = 0

12         # 4.3 καταμέτρηση τιμών όμοιων με την τιμή της θέσης 25

13     for i in range(plithos):    

14         if lista50[i] == nr25:

15             metr = metr+1   #4.3 μετρητής πλήθους 

16     return metr

17

18 # Κύριο πρόγραμμα

19 lista50 = []       # 4.1 Δήλωση λίστας 

20 give_numbers(lista50)  #4.1 κλήση συνάρτησης εισαγωγής με 50 ακέραιους  

21

22 thesi25 = lista50[25]   # 4.2 εύρεση τιμής της θέσης 25

23 print 'Ο 25ος αριθμός είναι: ', thesi25

24

25 pl25 = count25(lista50,50, thesi25) # 4.3 κλήση συνάρτησης εύρεσης πλήθους

26 print 'Πλήθος εμφάνισης :', pl25



ΘΕΜΑ 2 
2.1.  

Α. Να αναπτύξετε ισοδύναμο τμήμα προγράμματος με το παρακάτω τμήμα προγράμματος 

Python, χρησιμοποιώντας την εντολή επανάληψης for αντί της εντολής επανάληψης while.  

 
Μονάδες 10 

 

2.2.   

Στο παρακάτω τμήμα προγράμματος σε Python υπάρχουν πέντε (5) κενά, τα οποία έχουν 

αριθμηθεί και υπογραμμιστεί. Να γράψετε στο γραπτό σας τον αριθμό του κάθε κενού και 

δίπλα τι πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε το τμήμα προγράμματος να υπολογίζει και να εμφανίζει 

το γινόμενο των αριθμών από 1 μέχρι 9.  

 
Μονάδες 10 

  

1 s=10

2 x=0
3 while x<100:
4     s=s+x
5     x=x+10
6 print s

1 prod=(1)
2 for i in range(2,(2)):
3       prod = prod*(3)
4 print 'το γινόμενο είναι: '(4) (5)



2.3.  Να συμπληρώσετε στο γραπτό σας την στήλη «Αποτέλεσμα στην οθόνη»  όπου θα 

γράφετε το γράμμα α, β, γ, δ και ε και μετά το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί στο περιβάλλον 

της γλώσσας Python μετά την εκτέλεση της/των εντολής/εντολών της αντίστοιχης στήλης 

«Εντολές».  

 
Μονάδες 5 

Αποτέλεσμα στην Οθόνη
a,b,c,d= 'a', 'be','ba',' '
print b, d, c, a
say='ole  '
print say*3

x = 5
y = 10 γ. ……………………………………………………………
x = x * y 
y = x / y 
x = x / y 
print x, y
first=8
last=2
last=first/last
first=last%first
print last, first
a = 5
b = 4
if a >= b: 
   a=a**(b%2)
else:
   a=a%2
print a

δ.

ε.

Εντολές 
α.

α. ……………………………………………………………

β.
β. ……………………………………………………………

γ.

δ. ……………………………………………………………

ε. ……………………………………………………………



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

 
 

2.2 

1.  1 

2.  10 

3.  i 

4.  , 

5.  prod 

  

2.3 

 

1 s=10

2 for x in range (0,100,10):

3     s=s+x
4 print s

Αποτέλεσμα στην Οθόνη 

α.  be {κενό} ba a 

β. ole  ole  ole 

γ.  10 5 

δ. 4 4 

ε. 1 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 Να συμπληρώσετε στο γραπτό σας τα αριθμημένα κενά με τις λέξεις που λείπουν 

επιλέγοντας από αυτές που δίνονται στο τέλος των προτάσεων: 

Το πρώτο στάδιο για την επίλυση ενός προβλήματος είναι η ______(1)_______ . 

Με τον όρο ______(2)__________ , εννοούμε τα επιμέρους ________(3)____________ που 

αποτελούν το πρόβλημα καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτά συνδέονται και 

αλληλεπιδρούν.  

Η ______(4)__________  αναφέρεται κυρίως στην ταχύτητα εκτέλεσης του αλγόριθμου και 

στην ποσότητα της κύριας μνήμης που χρησιμοποιεί. 

____________(5)____________ χαρακτηρίζεται το πρόβλημα το οποίο μπορεί να επιλυθεί 

με την βοήθεια ενός υπολογιστή. 

Λέξεις προς επιλογή: 

Α. Κατανόηση  Β. Αφαίρεση Γ. Δομή  Δ. Ανάλυση Ε. Στοιχεία (τμήματα) Στ. Μαθηματικό        

Ζ. Αποδοτικότητα Η. Υπολογιστικό 

Μονάδες 10 

2.2 Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε Python, το οποίο δέχεται έναν αριθμό από έναν 

χρήστη και  υπολογίζει και  εμφανίζει στην οθόνη, το άθροισμα όλων των αριθμών από το 1 

έως και τον δοσμένο αυτόν αριθμό. Το πρόγραμμα έχει σφάλματα.   

1 s = 1 
2 n = int(input("Εισάγετε αριθμό:  ")) 
3 for i in range(1, n) 
4     s =+ i 
5 print \n 
6 print "Sum is: ", n 

 

Να εντοπίσετε τα σφάλματα αυτά και να συμπληρώσετε για κάθε σφάλμα μια ξεχωριστή 

γραμμή στον πίνακα που ακολουθεί:  

Αριθμός 

γραμμής 
Σφάλμα 

Διόρθωση 

σφάλματος 
Κατηγορία σφάλματος 



    

 

Μονάδες 15 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

1 – Α(Κατανόηση) 

2 – Γ(Δομή) 

3 – Ε (Στοιχεία (τμήματα)) 

4 – Ζ (Αποδοτικότητα) 

5 – Η(Υπολογιστικό) 

 

2.2 

Αριθμός 

γραμμής 
Σφάλμα 

Διόρθωση 

σφάλματος 
Κατηγορία σφάλματος 

1 s = 1 s=0 
Σημασιολογικό ή λογικό 

σφάλμα 

3 for i in (1, n) for i in (1, n+1) 
Σημασιολογικό ή λογικό 

σφάλμα 

4 s =+i s +=i Συντακτικό λάθος 

5 print \n print "\ n" Συντακτικό λάθος 

6 print "Sum is: ",n print "Sum is: ",s 
Σημασιολογικό ή λογικό 

σφάλμα 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Στο Πανελλήνιο μαθητικό πρωτάθλημα στίβου, στο αγώνισμα του άλματος σε ύψος, 

συμμετέχουν στους προκριματικούς 20 μαθητές από όλα τα σχολεία της Επικράτειας. Στον 

τελικό του αγωνίσματος περνούν όσοι μαθητές σημειώσουν επίδοση μεγαλύτερη ή ίση από 

1.2 μέτρα. Κάθε μαθητής έχει δικαίωμα να κάνει 3 προσπάθειες. Να αναπτύξετε 

πρόγραμμα σε Python, το οποίο: 

4.1 Να διαβάζει το όνομα και τις επιδόσεις (θετικός αριθμός για έγκυρο άλμα και μηδέν για 

άκυρο) των αλμάτων κάθε μαθητή και να υπολογίζει την καλύτερη επίδοσή του. Απαιτείται 

έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων για κάθε επίδοση. 

Μονάδες 10 

4.2 Να ελέγχει εμφανίζοντας κατάλληλο μήνυμα στην οθόνη, αν ο μαθητής προκρίθηκε ή 

όχι στον τελικό. 

Μονάδες 5 

4.3 Να εμφανίζει στην οθόνη το μήνυμα «Δεν προκρίθηκε κανένας μαθητής» στην 

περίπτωση που δεν προκρίθηκε κανένας μαθητής. Διαφορετικά, να εμφανίζει στην οθόνη 

πόσοι μαθητές προκρίθηκαν και ποια ήταν η καλύτερη επίδοση μαζί με το όνομα του 

μαθητή που τη σημείωσε. (Να θεωρήσετε ότι δεν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι μαθητές 

με την ίδια καλύτερη επίδοση).  

Μονάδες 10 

 

Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό τους να 

σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από 

αυτές. Παράδειγμα: 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

1 # Αρχικοποίηση μεταβλητών 

2 met=0 

3 maxtotal=0 

4 # 4.1 

5 for i in range(1,21): 

6     name=raw_input("Εισάγετε όνομα μαθητή: ") 

7     max=-1 

8     for k in range (1, 4): 

9         ep=float(input("Δώστε τα μέτρα της προσπάθειας ή μηδέν (0) για άκυρη προσπάθεια: " )) 

10 # Έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων 

11         while(ep<0): 

12            ep=float(input("Δώστε τα μέτρα της προσπάθειας ή μηδέν (0) για άκυρη προσπάθεια: "))  

13 # Υπολογισμός καλύτερης επίδοσης για κάθε μαθητή 

14         if ep>=1.2 and ep>max: 

15             max=ep 

16 # 4.2 

17     if max>=1.2: 

18         print "Ο μαθητής", name, "προκρίθηκε στον τελικό!" 

19         met+=1 

20     else: 

21         print "Ο μαθητής", name, "ΔΕΝ προκρίθηκε στον τελικό!" 

22 # Υπολογισμός καλύτερης επίδοσης μαζί με όνομα του μαθητή  

23     if maxtotal<max: 

24         maxtotal=max 

25         nametotal=name 

26 # 4.3 

27 if met>0: 

28     print "Προκρίθηκαν στον τελικό", met, "μαθητές" 

29     print "Ο μαθητής", nametotal, "έκανε την καλύτερη επίδοση", maxtotal  

30 else: 

31     print "Δεν προκρίθηκε κανένας μαθητής" 
 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 Να συμπληρώσετε τα στοιχεία της στήλης Β με τα αποτελέσματα που παράγονται κατά 

την εκτέλεση των λογικών εκφράσεων της στήλης Α 

Στήλη Α – Λογικές εκφράσεις 
Στήλη Β - 

Αποτέλεσμα 

1. ((A>B) and (C<Α)) or (C>5) όταν A= -3, B=7, C=5  

2. len("Papadopoulos")>10 and len("Papadakis")>10  

3. not(Α+Β<10) όταν Α=5, Β=7  

4. (year%4==0) and (year%100 != 0) or (year%400==0) 

όταν year=2018 
 

5. not (5==5 or (1!=0 and 6!= 7))  

 

Μονάδες 10 

2.2 Το μοντέλο του καταρράκτη υποδιαιρεί τη διαδικασία ανάπτυξης ενός συστήματος 

λογισμικού στις ακόλουθες φάσεις,οι οποίες εμφανίζονται αριθμημένες, αλλά όχι με τη 

σωστή σειρά: 

1. Σχεδίαση 

2. Ανάλυση απαιτήσεων 

3. Λειτουργία και συντήρηση 

4. Ολοκλήρωση 

5. Υλοποίηση 

Να γράψετε στο γραπτό σας τη σωστή σειρά των φάσεων. 

 Μονάδες 5 

2.3 Να συμπληρώσετε στο γραπτό σας τα αριθμημένα κενά από το (1) μέχρι και το (10) στον 

παρακάτω κώδικα σε Python, ο οποίος διαβάζει 20 θετικούς ακεραίους αριθμούς και 

καταχωρεί τους άρτιους σε μια λίστα a[] και τους περιττούς σε μια λίστα p[]. Στη συνέχεια, 

εμφανίζει στην οθόνη το πλήθος των άρτιων και το πλήθος των περιττών αριθμών, καθώς 

και υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το μέσο όρο των άρτιων αριθμών. Να θεωρήσετε 

ότι έχει δοθεί τουλάχιστον ένας άρτιος.  



1 a= __(1)__ 
2 p= __(2)__ 

3 s = 0 
4 for i in range( __(3)__ ): 
5     num=int(input("Εισάγετε αριθμό: ")) 

6     if num __(4)__ 0: 
7         __(5)__ 
8     else: 
9         __(6)__ 

10 for n in a: 
11     s= __(7)__ 
12 mo= __(8)__ 

13 print "Πλήθος άρτιων: ", __(9)__ , "Πλήθος περιττών: ", __(10)__ 
14 print "Ο μέσος όρος των άρτιων αριθμών είναι: ", mo  
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ΘΕΜΑ 2 

2.1 

1.False 

2.False 

3.True 

4.False 

5.False 

 

2.2 

2 – 1 – 5 – 4 – 3 

  

2.3 

(1) [] 

(2) [] 

(3) 20 

(4) %2== 

(5) a.append(num) 

(6) p.append(num) 

(7) s+n 

(8) s/len(a) 

(9) len(a) 

(10) len(p) 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Στις ενδοσχολικές εξετάσεις των σχολείων του Ιουνίου επιτρέπεται στους μαθητές η χρήση 

απλής αριθμομηχανής (κομπιουτεράκι) για την εκτέλεση απλών μαθηματικών 

υπολογισμών. Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε Python το οποίο, υλοποιεί τις παρακάτω 

λειτουργίες σε μια τέτοια αριθμομηχανή: 

4.1 

Α. Να δημιουργεί τη συνάρτηση menu() η οποία θα εμφανίζει στην οθόνη το παρακάτω 

μενού επιλογών:  

1. Πρόσθεση 

2. Αφαίρεση 

3. Πολλαπλασιασμός 

4. Διαίρεση 

5. Ύψωση στο τετράγωνο 

6. Έξοδος          Μονάδες 5 

Β. Στη συνέχεια, η συνάρτηση ζητά από τον μαθητή, με κατάλληλο μήνυμα, να 

πληκτρολογήσει μια επιλογή από το 1 μέχρι και το 6, την οποία επιστρέφει στο κύριο 

πρόγραμμα. Απαιτείται να γίνεται έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων για τους αριθμούς που 

εισάγονται.  

Μονάδες 5 

4.2  Όταν επιλέγονται τα νούμερα από 1 μέχρι και 5, να εισάγονται από τον μαθητή δύο 

πραγματικοί αριθμοί και στη συνέχεια να εκτελείται η αντίστοιχη πράξη για τους παραπάνω 

αριθμούς, σύμφωνα με το μενού του ερωτήματος 4.1 εμφανίζοντας στην οθόνη το 

αποτέλεσμά της.  

Μονάδες 10 

4.3 Όταν επιλεγεί το νούμερο 6, το πρόγραμμα εμφανίζει στην οθόνη το μήνυμα 

«Τερματισμός», διαφορετικά εμφανίζεται το μενού επιλογών και επαναλαμβάνεται η 

διαδικασία της επιλογής για μια νέα πράξη με δύο νέους αριθμούς.  

Μονάδες 5 

 



Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό τους να 

σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από 

αυτές. Παράδειγμα: 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

1 print "Αριθμομηχανή" 

2 # 4.1.Α Δημιουργία συνάρτησης 

3 def menu(): 

4     print "1. Πρόσθεση" 

5     print "2. Αφαίρεση" 

6     print "3. Πολλαπλασιασμός" 

7     print "4. Διαίρεση" 

8     print "5. Ύψωση στο τετράγωνο" 

9     print "6. Έξοδος" 

10     print "\n" 

11 # 4.1.Β Έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων  

12     c=int(input("Παρακαλώ διάλεξε νούμερο: ")) 

13     while not(c>=1 and c<=6): 

14         c=int(input("Προσοχή! Διάλεξε νούμερο από 1 μέχρι και 6: ")) 

15     return c 

16 choice=menu() 

17 # 4.3 Επιλογή από 1 μέχρι 5 

18 while (choice!=6): 

19     x = float(input("Παρακαλώ πληκτρολόγησε τον πρώτο αριθμό: ")) 

20     y = float(input("Παρακαλώ πληκτρολόγησε τον δεύτερο αριθμό: ")) 

21     print "\n" 

22 # 4.2 Εκτέλεση πράξεων 

23     if choice == 1: 

24         print "x + y =", x+y 

25     elif choice == 2: 

26         print "x - y =", x-y 

27     elif choice == 3: 

28         print "x * y =", x*y 

29     elif choice == 4: 

30         if y!=0: 

31             print "x / y =", x/y 

32         else: 

33             print "Δεν μπορεί να γίνει η διαίρεση" 

34     elif choice == 5: 

35         print "x ^ y =", x**y 

36     print "\n" 

37     choice=menu() 

38 # 4.3 

39 else: 

40     print "Τερματισμός" 
 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 Για κάθε ένα από τα παρακάτω τμήματα εντολών σε Python της στήλης Α να 

συμπληρώσετε το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί στην οθόνη στη στήλη Β 

 

Στήλη Α- Τμήμα εντολών σε Python Στήλη Β – Αποτέλεσμα στην οθόνη 

1. var = "Δευτέρα" * 2  * 3 

    print var 
 

 

 

2. v1 = "1" 

    v2 = "2" 

    v3 = "3" 

    print v1 + v2 + v3 
 

 

 

3. x = 0 

   while (x < 10): 

       x+=2 

   print x 
 

 

 

4. names = ["Mary", "George", "Ellen"] 

    names.append("John") 

    print names 
 

 

 

5. for i in range(10, 15, 1): 

        print i, "," , 

 
 

 

 

Μονάδες 10 

 

2.2 Να συμπληρώσετε στο γραπτό σας τα αριθμημένα κενά από το (1) μέχρι και το (5) στον 

παρακάτω κώδικα σε Python, ο οποίος ζητάει έναν ακέραιο θετικό αριθμό και υπολογίζει 

και εμφανίζει στην οθόνη το γινόμενο όλων των αριθμών από το 1 μέχρι και τον αριθμό 

αυτό.  



 

1 num = int(input("Εισάγετε τον αριθμό n: ")) 

2 if num __(1)__: 

3     print "Δεν μπορεί να υπολογιστεί το γινόμενο για αρνητικό αριθμό ή 0" 

4 else: 

5     ginomeno = __(2)__ 

6     for i in range(__(3)__ , __(4)__): 

7         ginomeno = __(5)__ 

8     print "Το γινόμενο είναι: ", ginomeno 
 

Μονάδες 15 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

1 -  ΔευτέραΔευτέραΔευτέραΔευτέραΔευτέραΔευτέρα 

2 - 123 

3  - 10 

4 - ['Mary', 'George', 'Ellen', 'John'] 

5 - 10, 11, 12, 13, 14, 

 

2.2 

(1) <= 

(2) 1 

(3) 1 

(4) num+1 

(5) ginomeno*i 



ΘΕΜΑ 4 

Μία εταιρεία μεταφοράς δεμάτων διαθέτει ένα φορτηγό στο οποίο τοποθετούνται όλα τα 

δέματα προς παράδοση. Ο κάθε παραλήπτης πληρώνει κατά την παραλαβή του δέματος το 

ποσό που του αναλογεί. Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε Python, το οποίο: 

4.1 Για κάθε δέμα να δέχεται τον κωδικό του δέματος, ο οποίος αποτελείται από γράμματα και 

αριθμούς και το ποσό είσπραξης από τον παραλήπτη (σε ευρώ). Η καταχώρηση σταματάει όταν 

δοθεί ως κωδικός δέματος το '1111'. Να θεωρήσετε ότι το ποσό είναι θετικός αριθμός και δεν 

απαιτείται έλεγχος δεδομένων. 

Μονάδες 5 

4.2 Να εμφανίζει στην οθόνη τον συνολικό αριθμό των δεμάτων προς παράδοση και το 

συνολικό ποσό είσπραξης για όλα τα δέματα.  

Μονάδες 10 

4.3 Να εμφανίζει στην οθόνη το μεγαλύτερο και το μικρότερο ποσό είσπραξης, καθώς και 

τους αντίστοιχους κωδικούς δεμάτων. Να θεωρήσετε ότι δεν υπάρχουν δύο ή περισσότερα 

δέματα με το ίδιο ποσό είσπραξης. 

Μονάδες 10 

Να θεωρήσετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα δέμα προς παράδοση. 

 

Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό τους να 

σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από 

αυτές. Παράδειγμα: 

 
 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 # Αρχικοποίηση μεταβλητών 

2 kodikos='0' 

3 demata = 0  

4 total = 0  

5 max = 0 

6 min = 999999 

7 max_kodikos = kodikos 

8 min_kodikos = kodikos 

9 # 4.1 Εισαγωγή κωδικών 

10 kodikos = raw_input("Εισάγετε κωδικό δέματος: ")  

11 print "\n" 

12 while kodikos != '1111' :  

13 # Πλήθος δεμάτων 

14     demata+=1 

15     poso = float(input("Ποσό πληρωμής από τον παραλήπτη: "))  

16 # Συνολικό ποσό είσπραξης 

17     total = total + poso 

18 # 4.3 Εύρεση μεγαλύτερου ποσού 

19     if poso > max :  

20         max = poso  

21         max_kodikos = kodikos 

22 # Εύρεση μικρότερου ποσού         

23     if poso<min: 

24         min = poso  

25         min_kodikos = kodikos 

26     print "\n" 

27     kodikos = raw_input("Εισάγετε επόμενο κωδικό δέματος: ") 

28     print "\n" 

29 # 4.2 

30 print "Πλήθος δεμάτων για παράδοση : " , demata , "\n" 

31 print "Συνολικό ποσό εισπραξης: " , total, "\n" 

32 # 4.3 

33 print "Το δέμα με κωδικό ", max_kodikos, " έχει το μεγαλύτερο ποσό εισπραξης: ", max, "\n" 

34 print "Το δέμα με κωδικό ", min_kodikos, " έχει το μικρότερο ποσό εισπραξης: ", min  
 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 Να αντιστοιχήσετε κάθε στοιχείο της στήλης Α με ένα τουλάχιστον στοιχείο της στήλης 

Β, λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα στοιχείο της στήλης Α μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερα 

από ένα στοιχεία της στήλης Β 

Στήλη Α – Είδη σφαλμάτων Στήλη Β - Περιγραφή 

1. Συντακτικά λάθη 

2. Χρόνου εκτέλεσης 

3. Σημασιολογικά ή λογικά σφάλματα 

Α. αποτελούν προβλήματα σε ένα 

πρόγραμμα το οποίο τρέχει χωρίς να 

παράγει κάποιο μήνυμα λάθους, αλλά 

δεν κάνει αυτό που θα έπρεπε 

Β. παράγονται από την Python όταν 

διερμηνεύει τον πηγαίο κώδικα 

Γ. παράγονται από τον διερμηνευτή, 

αν πάει κάτι στραβά κατά την εκτέλεση 

του προγράμματος 

Δ. το αποτέλεσμα από τον υπολογισμό 

μιας σειράς πράξεων δεν είναι το 

αναμενόμενο, καθώς αποδόθηκε 

λάθος η σειρά των πράξεων 

Ε. έλεγχος της ορθότητα της σύνταξης 

κάθε εντολής 

 

Μονάδες 10 

 

2.2 Δίνεται ο παρακάτω κώδικας σε Python: 

for x in range (A, M, B): 

    print x 

 
 

Για καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις, να συμπληρώσετε στο γραπτό σας τις τιμές 

των A, M, B, έτσι ώστε ο αντίστοιχος κώδικας να εμφανίζει στην οθόνη όλους: 



1. τους ακεραίους αριθμούς από 1 μέχρι και 80, 

2. τους ακεραίους αριθμούς από 50 μέχρι και 20, 

3. τους περιττούς ακεραίους αριθμούς από 81 μέχρι και 151, 

4. τους ακεραίους αριθμούς από -50 μέχρι και -5 με βήμα 5, 

5. τους θετικούς ακεραίους αριθμούς που είναι μικρότεροι του 200 και πολλαπλάσιοι του 7. 

Μονάδες 15 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

1. Β, Ε 

2. Γ 

3. Α, Δ 

 

2.2 

1. Α=1, Μ=81, Β=1 

2. Α=50, Μ=19, Β=-1 

3. Α=81, Μ=152, Β=2 

4. Α=-50, Μ=0, Β=5 

5. Α=7, Μ=200, Β=7 

 



ΘΕΜΑ 4 

Ένας ιδιοκτήτης βιβλιοπωλείου επισκέπτεται το διαδίκτυο προκειμένου να βρει και να 

αγοράσει σπάνια κόμικς. Προτίθεται να ξοδέψει μέχρι 300 ευρώ. Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε 

Python το οποίο: 

4.1 Να διαβάζει για κάθε κόμικ, την τιμή και τη χώρα προέλευσής του και να επιτρέπει την 

αγορά του, εφόσον η τιμή του δεν υπερβαίνει το διαθέσιμο υπόλοιπο χρημάτων. Διαφορετικά, 

να τερματίζει εμφανίζοντας το μήνυμα στην οθόνη «Τέλος αγορών». Να θεωρήσετε ότι όλες οι 

καταχωρήσεις των δεδομένων είναι σωστές. 

Μονάδες 10 

4.2 Να εμφανίζει στην οθόνη, το πλήθος των ελληνικών κόμικς (χώρα προέλευσης 'ΕΛΛΑΔΑ' 

ή 'Ελλάδα') και το πλήθος των ξένων κόμικς που αγόρασε ο ιδιοκτήτης βιβλιοπωλείου. 

Μονάδες 5 

4.3 Να εμφανίζει στην οθόνη το μεγαλύτερο ποσό που ξόδεψε για την αγορά ενός κόμικ 

(ακριβότερο κόμικ). Να θεωρήσετε ότι μόνο ένα κόμικ έχει τη μεγαλύτερη τιμή. 

Μονάδες 5 

4.4 Να εμφανίζει στην οθόνη, το ποσό που περίσσεψε, εφόσον αυτό υπάρχει, διαφορετικά 

το μήνυμα «Εξαντλήθηκε όλο το ποσό». Να θεωρήσετε ότι πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον 

μια αγορά. 

Μονάδες 5 

 

Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό τους να 

σημειώνουν τις εντολές πουανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από 

αυτές. Παράδειγμα: 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

1 # Αρχικοποίηση μεταβλητών 

2 poso=300 

3 total=0 

4 total_greek=0 

5 max=0 

6 synolo=0 

7 # 4.1  

8 agora = int(input("Τιμή αγοράς κόμικ: ")) 

9 # Έλεγχος αν η τιμή δεν υπερβαίνει το διαθέσιμο υπόλοιπο χρημάτων 

10 while poso-agora>=0: 

11 # Πλήθος κόμικς 

12     total+=1 

13 # Συνολικό ποσό 

14     synolo=synolo+agora 

15 print "Μπορείτε να το αγοράσετε!" 

16     poso=poso-agora 

17 xora=raw_input("Εισάγετε χώρα προέλευσης: ") 

18 # Έλεγχος χώρας ΕΛΛΑΔΑ ή Ελλάδα 

19     if xora=='ΕΛΛΑΔΑ' or xora=='Ελλάδα': 

20 # 4.2 

21 total_greek+=1 

22 # 4.3 Εύρεση μεγαλύτερου ποσού 

23     if agora>max: 

24         max=agora 

25 agora = int(raw_input("Τιμή αγοράς νέου κόμικ: ")) 

26 print "Τέλος αγορών" 

27 print "Το πλήθος των ελληνικών κόμικς είναι: ", total_greek 

28 print "Το πλήθος των ξένων κόμικς είναι: ", total-total_greek 

29 print "Το ακριβότερο κόμικ είχε τιμή: " , max 

30 # 4.4 

31 if 300-synolo>0: 

32     print "Έχει περισσέψει το ποσό: ", 300-synolo 

33 else: 

34     print "Εξαντλήθηκε όλο το ποσό" 
 

 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 Να συμπληρώσετε στο γραπτό σας τα αριθμημένα κενά της στήλης Α, έτσι ώστε κάθε 

ένα από παρακάτω τμήματα εντολών σε Python να εμφανίζει στην οθόνη το αποτέλεσμα 

της στήλης Β 

Στήλη Α – Τμήμα εντολών σε Python Στήλη Β – Αποτέλεσμα στην οθόνη 

 

sampleList = [10, 20, 30, 40, 50] 

sampleList.append(__(1)__) 

print sampleList 
 

x = 8 / 4 * (3 + 2) * 4 __(2)__ 2 

print x 

 
str = "Πύθωνας" 

print str[__(3)__] 

 
salary = 8000 

def printsalary(): 

    salary= __(4)__ 

    print "Αποδοχές: ", salary 

printsalary () 

print "Αποδοχές: ", salary 

 
items = ["Chair", "Table"] 

for y in __(5)__: 

   print y 
 

 

 
 
[10, 20, 30, 40, 50, 60] 
 
 
 
42 
 
 
ύθ 
 
 
 
Αποδοχές: 12000 
Αποδοχές: 8000 
 
 
 
 
 
Chair 
Table 

 

Μονάδες 10 

 

2.2 Το παρακάτω πρόγραμμα σε Python έχει γραφεί για να δέχεται από τον χρήστη έναν 

ακέραιο αριθμό n. Στην περίπτωση που ο αριθμός n είναι θετικός, να δέχεται από τον 

χρήστη n θετικούς ακέραιους αριθμούς και να εμφανίζει στην οθόνη τον μεγαλύτερο από 

αυτούς. Οι  εντολές του προγράμματος, όμως, δεν δίνονται στη σωστή σειρά.  Να γράψετε 

στο γραπτό σας τον κώδικα με τις εντολές τοποθετημένες στη σωστή σειρά, εισάγοντας τις 

απαραίτητες εσοχές, ώστε να εκτελείται σωστά.  



1 for i in range(1,plithos+1): 

2 plithos=int(input("Εισάγετε πλήθος: ")) 

3 max=-1 

4 if (plithos>0): 

5 if (num>max): 

6 max=num 

7 num=int(input("Εισάγετε ακέραιο αριθμό: ")) 

8 print "Ο μεγαλύτερος αριθμός είναι: ", max 
 

Μονάδες 15 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

1. – (60) 

2. – (+) 

3. – (1:3) 

4. – (12000) 

5. – (items) 

 

2.2 

2 plithos = int(input("Εισάγετε πλήθος: ")) 

4 if (plithos>0): 

3     max = -1 

1     for i in range(1, plithos+1): 

7         num = int(input("Εισάγετε ακέραιο αριθμό: ")) 

5         if (num > max): 

6             max = num 

8     print "Ο μεγαλύτερος αριθμός είναι: ", max 
 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Για την πρώτη φάση της Ολυμπιάδας Πληροφορικής δήλωσαν συμμετοχή 500 μαθητές. Οι 

μαθητές διαγωνίζονται σε τρεις γραπτές δοκιμασίες που βαθμολογούνται με ακέραιους 

βαθμούς στη βαθμολογική κλίμακα από 0 έως και 100. Στην επόμενη φάση της Ολυμπιάδας 

περνάνε οι μαθητές με μέσο όρο στις τρεις δοκιμασίες μεγαλύτερο του 80. Να γράψετε 

πρόγραμμα σε Python το οποίο: 

4.1 Να διαβάζει για κάθε μαθητή το όνομα και τις βαθμολογίες στις τρεις γραπτές δοκιμασίες. 

Απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων για τις τιμές των βαθμολογιών (κλίμακα από 0 έως 

100). 

Μονάδες 8 

4.2 Να υπολογίζει τον μέσο όρο των τριών βαθμολογιών για κάθε μαθητή και εφόσον είναι 

μεγαλύτερος του 80 να αποθηκεύει το όνομα του μαθητή σε μια λίστα names[] και τον 

μέσο όρο του σε μια λίστα medium[]. Διαφορετικά, να εμφανίζει στην οθόνη μήνυμα «Ο 

μαθητής ΝΑΜΕ δεν πέρασε  στην επόμενη φάση», όπου NAME το όνομα του 

συγκεκριμένου μαθητή. 

Μονάδες 9 

4.3 Να εμφανίζει στην οθόνη τον αριθμό των μαθητών που πέρασαν στην επόμενη φάση. 

Να θεωρήσετε ότι ένας τουλάχιστον μαθητής πέρασε στην επόμενη φάση. 

Μονάδες 3 

4.4 Να εμφανίζει στην οθόνη για κάθε μαθητή που πέρασε στην επόμενη φάση, το όνομά  

του, ακολουθούμενο από τον μέσο όρο του.  

Μονάδες 5 

 

Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό τους να 

σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από 

αυτές. Παράδειγμα: 



 
 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 # Δημιουργία λιστών 

2 names=[] 

3 medium=[] 

4 # 4.1 

5 for i in range(500): 

6     print "\n" 

7     name=raw_input("Εισάγετε όνομα μαθητή: ") 

8     sum=0 

9 # Έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων  

10     for k in range(1, 4): 

11         b=int(input("Εισάγετε βαθμολογία (0-100): ")) 

12         while not(b>=0 and b<=100): 

13             b=int(input("Προσοχή στην κλίμακα! Εισάγετε βαθμολογία (0-100): ")) 

14 # 4.2 Υπολογισμός μέσου όρου 

15         sum=sum+b 

16     m_o=sum/3 

17     print "Ο μέσος όρος της βαθμολογίας είναι: ", m_o 

18 # Έλεγχος αν η μέσος όρος >80 

19     if m_o<=80: 

20         print "Ο μαθητής ", name, " δεν πέρασε στην επόμενη φάση" 

21     else: 

22 # Προσθήκη στοιχείων στις λίστες         

23         names.append(name) 

24         medium.append(m_o) 

25 lnames=len(names) 

26 # 4.3 

27 print "\n" 

28 print "Ο αριθμός των μαθητών που πέρασαν στην επόμενη φάση είναι: ", lnames 

29 # 4.4 

30 print "\n" 

31 print "Τα στοιχεία των μαθητών που πέρασαν στην επόμενη φάση είναι: " 

32 for  i  in range(lnames): 

33     print names[i], medium[i] 
 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 Να αντιστοιχήσετε κάθε ένα στοιχείο της στήλης Α με ένα στοιχείο της στήλης Β, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο (2) στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν 

Στήλη Α – Δομές δεδομένων 

στην Python 
Στήλη Β - Ορισμός 

1. Λίστες 

 

2. Λεξικά 

 

3. Σύνολα 

 

4. Συμβολοσειρές 

 

5. Πλειάδες 

Α. ακολουθία από χαρακτήρες που μπορεί να 

αποτελείται από περισσότερες από μία λέξεις, με 

τις λέξεις να μπορούν να είναι στην Ελληνική 

Γλώσσα, στην Αγγλική ή σε κάθε γλώσσα που 

υποστηρίζεται από το πρότυπο Unicode 

Β. ομάδα από μη διατεταγμένα αντικείμενα, με 

κάθε αντικείμενο να εμφανίζεται μία φορά 

Γ. σύνθετος τύπος του οποίου τα στοιχεία είναι 

αμετάβλητα 

Δ. η θέση κάθε στοιχείου δεν είναι μοναδική και 

μπορεί να περιέχει ταυτόχρονα δυο τιμές 

Ε. διατεταγμένη ακολουθία από αντικείμενα τα 

οποία συνήθως είναι του ίδιου τύπου 

ΣΤ. σύνολο ζευγών κλειδιών-τιμών, όπου κάθε 

κλειδί δεν εμφανίζεται δεύτερη φορά 

Ζ. δέχονται δεδομένα μέσω των παραμέτρων και 

επιστρέφουν τα αποτελέσματα μέσω άλλων ή και 

των ίδιων παραμέτρων στο πρόγραμμα 

 

Μονάδες 10 

 

2.2 Δίνεται ο παρακάτω κώδικας σε Python: 



1 def merge_list(list1, list2): 

2     result_list = [] 

3     for num in list1: 

4         if num % 2 != 0: 
5            result_list.append(num) 

6     for num in list2: 

7         if num % 2 == 0: 

8             result_list.append(num) 
9     return result_list 

10 list1 = [10, 20, 25, 30, 35]  

11 list2 = [40, 45, 60, 75, 90]  

12 print "result list:", merge_list(list1, list2) 
 

 

Να γράψετε στο γραπτό σας: 

1. τι θα εμφανιστεί στην οθόνη κατά την εκτέλεση του κώδικα, και  

2. να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τα στοιχεία του κώδικα που ζητάει: 

Μεταβλητές  

Συναρτήσεις  

Δομές δεδομένων  

Υπαρξιακοί τελεστές  

Λογικές εκφράσεις  

Αριθμητικοί τελεστές  

Μέθοδοι  

Λογικοί τελεστές σύγκρισης  

Δομές επανάληψης  

Δομές επιλογής  

 

Μονάδες 15 

 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

1. Ε 

2. ΣΤ 

3. Β 

4. Α 

5. Γ 

 

2.2 

1. result list: [25, 35, 40, 60, 90] 

2. 

Μεταβλητές num 

Συναρτήσεις merge_list(list1, list2) 

Δομές δεδομένων result_list 

Υπαρξιακοί τελεστές in 

Λογικές εκφράσεις 
num % 2 != 0 

num % 2 == 0 

Αριθμητικοί τελεστές % 

Μέθοδοι append() 

Λογικοί τελεστές σύγκρισης 
!= 

== 

Δομές επανάληψης 
for num in list1 

for num in list2 

Δομές επιλογής 
if num % 2 != 0 

if num % 2 == 0 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Θα υλοποιήσουμε το παιχνίδι Κορώνα – Γράμματα σε προγραμματιστικό περιβάλλον, όπου ο 

παίκτης που "ρίχνει" το νόμισμα είναι πάντα ο υπολογιστής.  Αντιστοιχίζουμε τον αριθμό 0 στην 

επιλογή ΚΟΡΩΝΑ και τον αριθμό 1 στην επιλογή ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Το ρίξιμο του νομίσματος 

ηλεκτρονικά γίνεται με τη χρήση συνάρτησης παραγωγής τυχαίων αριθμών random(). Να 

αναπτύξετε πρόγραμμα σε Python το οποίο: 

4.1 Να εμφανίζει στην οθόνη το μήνυμα «Θα παίξουμε το παιχνίδι ΚΟΡΩΝΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΑ», 

ζητάει το όνομα του παίκτη και επαναληπτικά την επιλογή του: Κ για ΚΟΡΩΝΑ ή Γ για 

ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Το παιχνίδι τερματίζεται όταν ο παίκτης πληκτρολογήσει οτιδήποτε άλλο εκτός 

από Κ ή Γ.  

Μονάδες 5 

4.2 Να εμφανίζει στην οθόνη την επιλογή του παίκτη «Επέλεξες ΚΟΡΩΝΑ» ή «Επέλεξες 

ΓΡΑΜΜΑΤΑ» και το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής ρίψης του νομίσματος «Το νόμισμα 

έπεσε ΚΟΡΩΝΑ» ή «Το νόμισμα έπεσε ΓΡΑΜΜΑΤΑ». Στη συνέχεια, εμφανίζει το μήνυμα 

«Μπράβο! Κέρδισες» ή «Λυπάμαι…  Έχασες» ανάλογα με την επιλογή του παίκτη και το 

αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής ρίψης. 

Μονάδες 5 

4.3 Να εμφανίζει στην οθόνη, τον συνολικό αριθμό των ρίψεων, τον αριθμό των ρίψεων 

που κέρδισε ο παίκτης και τον αριθμό των ρίψεων που έχασε ο παίκτης. 
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4.4 Να εμφανίζει στην οθόνη, το μήνυμα «Μπράβο NAME τις περισσότερες φορές 

κέρδισες!» όπου NAME το όνομα του παίκτη, αν ο παίκτης έχει μεγαλύτερο αριθμό ρίψεων 

που κέρδισε σε σχέση με αυτές που έχασε. 

Μονάδες 5 

 

Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό τους να 

σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από 

αυτές. Παράδειγμα: 



 
 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 import random 

2 # 4.1 

3 print  "Θα παίξουμε το παιχνίδι ΚΟΡΩΝΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΑ" 

4 name=raw_input("Πως σε λένε; ") 

5 # Αρχικοποίηση μεταβλητών 

6 met=nikes=0 

7 choice=raw_input("Τι επιλέγεις; ΚΟΡΩΝΑ (Κ) ή ΓΡΑΜΜΑΤΑ (Γ); ") 

8 while choice=="Κ" or choice=="Γ": 

9 # Αριθμός ρίψεων 

10     met+=1 

11 # 4.2 

12     if choice=="Κ": 

13         print "Επέλεξες ΚΟΡΩΝΑ" 

14     else: 

15         print "Επέλεξες ΓΡΑΜΜΑΤΑ" 

16 # Ηλεκτρονική ρίψη νομίσματος         

17     number = random.randint(0,1) 

18     if number==0: 

19         print "Το νόμισμα έπεσε ΚΟΡΩΝΑ" 

20     else: 

21         print "Το νόμισμα έπεσε ΓΡΑΜΜΑΤΑ" 

22     if (choice=="Κ" and number==0) or (choice=="Γ" and number==1): 

23         print "Μπράβο! Κέρδισες" 

24         nikes+=1 

25     else: 

26         print "Λυπάμαι... Έχασες" 

27     print "\n" 

28     choice=raw_input("Τι επιλέγεις; ΚΟΡΩΝΑ (Κ) ή ΓΡΑΜΜΑΤΑ (Γ); ") 

29 print "\n" 

30 print "Το παιχνίδι τελείωσε!" 

31 # 4.3 

32 print name, "έπαιξες", met, "παιχνίδια" 

33 print "Κέρδισες", nikes ,"φορές" 

34 print "Έχασες", met-nikes,"φορές" 

35 # 4.4 

36 if nikes>met-nikes: 

37     print "Μπράβο",name,"τις περισσότερες φορές κέρδισες" 
 

 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα ςε Python:  

1 X= 0 

2 A=1 

3 N=0 

4 M=2 

5 while A < 5: 

6     X = X  + A 

7     if X % 2 == 0: 

8         N = N + 1 

9     else: 

10         M = M + 1 

11     A= A + 2 

12 print "X= ", X 
 

 

Επίςησ, δίνεται το ακόλουθο υπόδειγμα πίνακα τιμών: 

Αριθμός εντολής Χ Α Ν Μ 

1 0    

… … … … … 

Να μεταφζρετε ςτο γραπτό ςασ τον πίνακα τιμών και να τον ςυμπληρώςετε, δημιουργώντασ 

μια νζα γραμμή ςτον πίνακα για κάθε εντολή εκχώρηςησ που εκτελείται. Σε κάθε γραμμή του 

πίνακα θα γράφετε ςτην πρώτη ςτήλη τον αριθμό τησ εντολήσ εκχώρηςησ που εκτελείται και τη 

νζα τιμή τησ μεταβλητήσ που τροποποιείται ςτην αντίςτοιχη ςτήλη. 

Μονάδες 15 

2.2 Να ςυμπληρώςετε τα αριθμημζνα κενά ςτο τμήμα εντολών ςε Python ςτη ςτήλη Β, χωρίσ 

να χρηςιμοποιήςετε λογικοφσ τελεςτζσ, ώςτε να είναι ιςοδφναμο με το  τμήμα εντολών τησ 

ςτήλησ Α.   

Στήλη Α Στήλη Β 

A=int(input("Type an integer: ")) 
B=int(input("Type an integer: ")) 
if  not(A==B): 
    C  = A * B 
elif   A>=5 and A != 5: 
    C  = A + B 
print C 

A=int(input("Type an integer: ")) 
B=int(input("Type an integer: ")) 
if  __(1)__: 
    C  = A * B 
elif   __(2)__: 
    C  = A + B 
print C 
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ΘΕΜΑ 2 

2.1 

Αριθμός εντολής Χ Α Ν Μ 

1 0    

2  1   

3   0  

4    2 

6 1    

10    3 

11  3   

6 4    

8   1  

11  5   

 

2.2 

(1):  A != B 

(2):  A> 5 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Μια αλυςίδα ξενοδοχείων διακζτει 15 ξενοδοχεία, άλλα ςε μεγαλουπόλεισ κι άλλα ςε νθςιά.  

Λόγω τθσ πανδθμίασ του COVID-19, τα ζςοδα τθσ αλυςίδασ μειώκθκαν ςθμαντικά και πρζπει 

να κλείςει ζνα ξενοδοχείο, αυτό με το χαμθλότερο ετιςιο κζρδοσ, ώςτε να περιορίςει τθν 

οικονομικι ηθμιά. Για το ςκοπό αυτό ςυγκζντρωςε τα οικονομικά ςτοιχεία του περαςμζνου 

ζτουσ και για τα 15 ξενοδοχεία, ώςτε να τα επεξεργαςτεί ςτατιςτικά. 

Να αναπτυχκεί πρόγραμμα ςε Python το οποίο:  

4.1 Να διαβάηει το όνομα κάκε ξενοδοχείου, τισ ετιςιεσ ειςπράξεισ του, τα ετιςια ζξοδά του 

και τθν τοποκεςία του. Οι ειςπράξεισ και τα ζξοδα δίνονται ςε ευρώ. Η τοποκεςία είναι ‘ΠΟΛΗ’ 

για τα ξενοδοχεία που βρίςκονται ςε πόλθ και ‘ΝΗΙ’ για τα ξενοδοχεία που βρίςκονται ςε νθςί. 

Να γίνεται ζλεγχοσ τθσ τιμισ που ειςάγεται για τθν τοποκεςία ωσ προσ τθν εγκυρότθτά τθσ. 

τθν περίπτωςθ που πλθκτρολογείται μθ επιτρεπτι τιμι, το πρόγραμμα να ηθτάει νζα τιμι 

μζχρι να δοκεί ζγκυρθ. 

Μονάδες 7 

4.2  Να υπολογίηει το ετιςιο κζρδοσ ι ηθμία του κάκε ξενοδοχείου (ηθμία είναι το αρνθτικό 

κζρδοσ), αφαιρώντασ από τα ετιςια ζςοδα τα ετιςια ζξοδα. Αν το ξενοδοχείο είχε κζρδοσ κα 

το εμφανίηει μετά από το μινυμα “ΚΕΡΔΟ :”, διαφορετικά κα εμφανίηει το μινυμα “ΖΗΜΙΑ:” 

ακολουκοφμενο από τθν απόλυτθ τιμι τθσ ηθμίασ. Θεωριςτε ότι τα ετιςια ζςοδα δε μπορεί να 

είναι ίςα με τα ετιςια ζξοδα. 

Μονάδες 5 

4.3 Να υπολογίηει και να εμφανίηει ςτθν οκόνθ, με κατάλλθλο μινυμα, το πλικοσ των 

ξενοδοχείων τθσ εταιρίασ που βρίςκονται ςε νθςί και κατά το περαςμζνο ζτοσ εμφάνιςαν 

ηθμία. 
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4.4 Να εντοπίηει το ξενοδοχείο με το μικρότερο ετιςιο κζρδοσ. Να εμφανίηει ςτθν οκόνθ το 

μινυμα “ΘΑ ΚΛΕΙΕΙ ΣΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ”, ακολουκοφμενο από το όνομα του ξενοδοχείου.  

Μονάδες 7 

 



Σημείωση. Για να είναι εμφανισ θ φπαρξθ τθσ ίδιασ εςοχισ, ςυςτινεται οι μακθτζσ ςτο γραπτό 

τουσ να ςθμειώνουν τισ εντολζσ που ανικουν ςτο ίδιο μπλοκ με μία κάκετθ γραμμι μπροςτά 

από αυτζσ. Παράδειγμα:  

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 MIN_PROFIT = 10000000.   # 4.4  Αρχικοποίηςη του ελάχιςτου κζρδουσ 

2 PL= 0 # 4.3  Αρχικοποίηςη του πλθιοσ των ξενοδοχείων ςε νηςί με ζημία 

3 
 4 # 4.1: Eιςαγωγή των δεδομζνων για τα 15 ξενοδοχεία 

5 for i in range(15): 

6     NAME= raw_input('Δώςε το όνομα του ξενοδοχείου:') 

7     ESODA = float(input('Δώςε τα ετιςια ζςοδά του ςε ευρώ:')) 

8     EXPENSES = float(input('Δώςε τα ετιςια ζξοδά του ςε ευρώ:')) 

9     TOPOS= raw_input('Δώςε τοποκεςία (ΠΟΛΗ για πόλθ ι ΝΗΙ για νθςί:') 

10  # 4.1 ζλεγχοσ εγκυρότητασ των δεδομζνων που ειςάγονται ςτην τοποθεςία 

11     while TOPOS != 'ΠΟΛΗ' and TOPOS != 'ΝΗΙ': 

12         print 'Άκυρθ τοποκεςία!' 

13         TOPOS= raw_input('Δώςε ΠΟΛΗ για πόλθ ι ΝΗΙ για νθςί:') 

14     # 4.2 

15     PROFIT= ESODA - EXPENSES 

16     if PROFIT >= 0: 

17         print 'ΚΕΡΔΟ: ', PROFIT 

18     else: 

19         print 'ZHMIA: ', abs(PROFIT) 

20 
 21      #  4.3 

22     if TOPOS == 'ΝΗΙ' and PROFIT < 0: 

23         PL = PL + 1 

24 
 25       # 4.4: αν το κζρδοσ του είναι μικρότερο από το τρζχον ελάχιςτο, 

26      #  ενημερώνεται και η ελάχιςτη τιμή, αλλά και το όνομα 

27      #  του ξενοδοχείου που θα κλείςει 

28     if PROFIT < MIN_PROFIT: 

29         MIN_PROFIT = PROFIT 

30         MIN_NAME = NAME 

31 
 32 #  4.3 

33 print  'Πλικοσ των ξενοδοχείων ςε νθςί που είχαν ηθμία: ', PL 

34 #  4.4 

35 print  'ΘΑ ΚΛΕΙΕΙ ΣΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ: ', MIN_NAME 
 

 



ΘΕΜΑ 2 
2.1.  

Α. Να γράψετε ιςοδφναμο πρόγραμμα με το παρακάτω πρόγραμμα ςε Python, 

χρθςιμοποιϊντασ τθν εντολι επανάλθψθσ while αντί τθσ εντολισ επανάλθψθσ for.  

1 sum=0 

2 for x in range(10): 

3     if  x % 2 == 1 : 

4         sum = sum + x 

5 print "Το άκροιςμα είναι:",  sum 
 

  

Β. Πόςεσ φορζσ κα εκτελεςτεί θ εντολι 4 (sum = sum + x) του αρχικοφ προγράμματοσ και τι κα 

εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ του;  

Μονάδες 10 

 

 

2.2.  

Στο παρακάτω τμιμα προγράμματοσ ςε Python υπάρχουν πζντε (5) αρικμθμζνα κενά. Να 

γράψετε ςτο γραπτό ςασ τον αρικμό του κάκε κενοφ και δίπλα τι πρζπει να ςυμπλθρωκεί, 

ϊςτε το τμιμα προγράμματοσ να υπολογίηει και να εμφανίηει το γινόμενο των άρτιων 

ακεραίων από το 2 ζωσ και το 50. 

1 ginomeno= ___
(1)

 

2 for x in range( ___
(2)

 , ___
(3) , ___

(4)
) : 

3         ginomeno=   ___
(5)

 

4 print "Το γινόμενο είναι:",  ginomeno 
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ΘΕΜΑ 2 

2.1 

Α. Το ιςοδφναμο πρόγραμμα με χρήςη τησ εντολήσ επανάληψησ while είναι το εξήσ: 

1 sum=0 

2 x=0 

3 while x < 10: 

4     if  x % 2 == 1 : 

5         sum= sum + x 

6     x = x+1 

7 print "Το άθροιςμα είναι:",  sum 
 

 

Β. Η εντολή 4 (sum= sum + x ) του αρχικοφ προγράμματοσ θα εκτελεςτεί 5 φορές. 

Κατά την διάρκεια τησ εκτζλεςησ του προγράμματοσ θα εμφανιςτεί ςτην οθόνη ο αριθμόσ 

25. 

 

2.2 

 (1):  1 

(2):  2 

(3):  52 

(4):  2 

(5):  ginomeno * x   ( ή  x * ginomeno) 

 



ΘΕΜΑ 4 

Κατά τθν είςοδο των οχθμάτων ςτον αυτοκινθτόδρομο τθσ Αττικισ οδοφ οι οδθγοί πλθρώνουν 

διόδια ςτον πλθςιζςτερο ςτακμό διοδίων. Η τιμι χρζωςθσ για κάκε όχθμα εξαρτάται από τθν 

κατθγορία ςτθν οποία ανικει: Οι οδθγοί δικφκλων (κατθγορία 1) πλθρώνουν 1.40 ευρώ, οι 

οδθγοί επιβατθγών και μικρών εμπορικών οχθμάτων (κατθγορία 2) πλθρώνουν 2.80 ευρώ, οι 

οδθγοί μεςαίων φορτθγών και μεγάλων λεωφορείων (κατθγορία 3) πλθρώνουν 7.10 ευρώ και 

οι οδθγοί μεγάλων φορτθγών (κατθγορία 4) πλθρώνουν 11.30 ευρώ. Ένα κλιμάκιο τθσ εταιρίασ 

διαχείριςθσ του αυτοκινθτοδρόμου τθσ Αττικισ οδοφ βρίςκεται ςε ζναν ςτακμό διοδίων και 

καταγράφει για ςτατιςτικοφσ λόγουσ ςτοιχεία για τισ διελεφςεισ μίασ θμζρασ. Να γραφεί 

πρόγραμμα ςε γλώςςα προγραμματιςμοφ Python που: 

4.1 Για κάκε όχθμα που διζρχεται από τον ςτακμό των διοδίων τθ ςυγκεκριμζνθ θμζρα 

διαβάηει τον αρικμό τθσ πινακίδασ του και τθν κατθγορία του (1-4). Να ελζγχεται θ τιμι που 

ειςάγεται για τθν κατθγορία ωσ προσ τθν ορκότθτά τθσ. Στθν περίπτωςθ λάκουσ να 

επανειςάγεται μζχρι να δοκεί ορκι τιμι. Η ειςαγωγι των δεδομζνων ολοκλθρώνεται όταν 

δίνεται ωσ αρικμόσ πινακίδασ θ λζξθ “ΤΕΛΟΣ”. 

Μονάδες 9 

4.2 Για κάκε όχθμα που καταχωρείται εμφανίηει τον αρικμό πινακίδασ του οχιματοσ, 

ακολουκοφμενο από το ποςό που πρζπει να πλθρώςει ο οδθγόσ του. 
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4.3 Υπολογίηει κι εμφανίηει το ςυνολικό ποςό είςπραξθσ από όλεσ τισ διελεφςεισ τθσ θμζρασ, 

κακώσ και το πλικοσ των φορτθγών και λεωφορείων (οχθμάτων που ανικουν ςτισ κατθγορίεσ 

3 και 4) που διιλκαν από τον ςτακμό διοδίων τθν θμζρα αυτι. 
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Σημείωση. Για να είναι εμφανισ θ φπαρξθ τθσ ίδιασ εςοχισ, ςυςτινεται οι μακθτζσ ςτο γραπτό 

τουσ να ςθμειώνουν τισ εντολζσ που ανικουν ςτο ίδιο μπλοκ με μία κάκετθ γραμμι μπροςτά 

από αυτζσ. Παράδειγμα:  



 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 sum = 0  # 4.3 Αρχικοποίθςθ ςυνολικισ είςπραξθσ θμζρασ 

2 pl = 0  # 4.3 Αρχικοποίθςθ του πλικουσ των οχθμάτων κατθγορίασ 3 ι 4 

3 
 4 # Ειςαγωγι πινακίδασ 1ου οχιματοσ 

5 ar_kykl = raw_input(u'Δώςε τον αριθμό κυκλοφορίασ του 1ου οχήματοσ:') 

6 
 7 # 4.1: θ ειςαγωγι των δεδομζνων ςυνεχίηεται όςο 

8 # δεν ζχει δοκεί ωσ πινακίδα θ λζξθ "ΤΕΛΟΣ" 

9 while ar_kykl != u'ΤΕΛΟΣ': 

10     cat = int(input(u'Δώςε την κατηγορία του οχήματοσ (1-4):')) 

11  # 4.1 ζλεγχοσ εγκυρότθτασ των δεδομζνων που ειςάγονται ςτθν κατθγορία 

12     while cat < 1 or cat > 4: 

13         print u'Άκυρη τιμή !' 

14         cat = int(input(u'Δώςε ξανά την κατηγορία του οχήματοσ (1-4):')) 

15 
 16     # 4.2 Υπολογιςμόσ κι εμφάνιςθ ποςοφ χρζωςθσ οχιματοσ 

17     if cat == 1: 

18         xreosi = 1.4 

19     elif cat == 2: 

20         xreosi = 2.8 

21     elif cat == 3: 

22         xreosi = 7.10 

23     else: 

24         xreosi = 11.30 

25     print u'Το όχημα με πινακίδα ', ar_kykl, u' οφείλει', xreosi, u' ευρώ.' 

26 
 27     #  4.3: ενθμζρωςθ ςυνολικισ είςπραξθσ θμζρασ 

28     sum = sum + xreosi 

29     #  4.3: αν πρόκειται για όχθμα κατθγορίασ 3 ι 4 

30     if cat == 3 or cat == 4: 

31         pl = pl + 1 

32 
 33     # Ειςαγωγι πινακίδασ επόμενου οχιματοσ 

34     ar_kykl = raw_input(u'Δώςε την πινακίδα του επόμενου οχήματοσ:') 

35 
 36 #  4.3 Αποτελζςματα 

37 print u'Συνολικό ποςό είςπραξησ τησ ημζρασ (ςε ευρώ):', sum 

38 print u'Πλήθοσ οχημάτων κατ. 3 ή 4: ', pl 
 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 Να αντιστοιχήσετε κάθε ένα από τα στοιχεία της στήλης Α με ένα στοιχείο της στήλης Β,  

λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα (1) στοιχείο της στήλης Β περισσεύει 

Στήλη Α – Προγραμματιστικά 
Υποδείγματα 

Στήλη Β - Περιγραφή 

1. Παράλληλος 

προγραμματισμός 

 

2. Οπτικός προγραμματισμός 

 

3. Προγραμματισμός 

οδηγούμενος από γεγονότα 

 

4. Λογικός προγραμματισμός 

 

5. Αρθρωτός ή Τμηματικός 

Προγραμματισμός 

Α. παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας του 

προγράμματος μέσω γραφικών αντικειμένων, αντί της 

πληκτρολόγησης του κειμένου που αντιστοιχεί σε 

εντολές 

Β. το πρόγραμμα είναι ένα σύνολο από αξιώματα ή 

κανόνες οι οποίοι καθορίζουν σχέσεις ανάμεσα σε 

αντικείμενα 

Γ. το πρόβλημα διαιρείται σε απλούστερα τμήματα, 

αυτά με τη σειρά τους σε επί μέρους μικρότερα κ.ο.κ.  

Δ. επιτρέπει ταυτόχρονη εκτέλεση διαδικασιών από 

διαφορετικούς επεξεργαστές 

Ε. η ροή του προγράμματος εξαρτάται από την ύπαρξη 

γεγονότων (events) 

ΣΤ. δημιουργία μικρών τμημάτων κώδικα και όχι 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων 

 

Μονάδες 10 

 

2.2 Δίνονται τα παρακάτω δύο τμήματα κώδικα σε Python. Να ξαναγράψετε στο γραπτό σας 

τα  παρακάτω τμήματα μετατρέποντας: 

1. τη δομή επανάληψης for στη δομή επανάληψης while 

1 a=0 

2 for k in range(10, 0, -2): 

3     a=a+k**2 

4     print a 
 

 

2. τη δομή επανάληψης while στη δομή επανάληψης for 



1 s=0 

2 k=5 

3 while k>1: 

4     s+=k 
5     print k 

6     k-=1  

7 print s 
 

 

Μονάδες 15 

 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

1 – Δ 

2 – Α 

3 – Ε 

4 – Β 

5 – Γ 

 

2.2 

1. 

1 a=0 

2 k=10 

3 while k>0: 

4     a=a+k**2 
5     k-=2 

6     print a 
 

 

2. 

1 s=0 

2 for k in range(5, 1, -1):  

3      s+=k 

4      print k 
5 print s 

 
 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Το Υπουργείο Εσωτερικών για τις ανάγκες των εξετάσεων για την απόκτηση ιθαγένειας έχει 

δεσμεύσει 150 αίθουσες διαφορετικής χωρητικότητας σε σχολικά συγκροτήματα σε 

ολόκληρη τη χώρα. Ο αριθμός των επιτηρητών που απαιτούνται ανά αίθουσα , καθορίζεται 

από το πλήθος των εξεταζόμενων που βρίσκονται σε αυτή, σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα:  

Άτομα που εξετάζονται Αριθμός επιτηρητών ανά αίθουσα 

μέχρι και 10 2 

από 11 μέχρι και 21 3 

περισσότερα από 21 4 

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε Python το οποίο: 

4.1 Για κάθε αίθουσα να διαβάζει τα ονόματα των εξεταζόμενων που θα βρίσκονται σε αυτήν 

και να υπολογίζει το πλήθος των επιτηρητών που απαιτούνται για αυτήν. Η διαδικασία της 

εισαγωγής των ονομάτων για κάθε αίθουσα τερματίζεται μόλις εισαχθεί ως όνομα 

εξεταζόμενου το "0000". Να θεωρήσετε ότι η καταχώρηση των ατόμων για κάθε αίθουσα 

είναι σωστή και δεν υπάρχει περίπτωση να παραβιάζεται η χωρητικότητα κάποιας αίθουσας. 

Μονάδες 8 

4.2 Να εμφανίζει στην οθόνη το πλήθος των επιτηρητών που απαιτούνται για κάθε αίθουσα 

για τη διενέργεια των εξετάσεων. 

Μονάδες 2 

4.3 Να εμφανίζει στην οθόνη το πλήθος των εξεταζόμενων και το πλήθος των επιτηρητών 

που απαιτούνται συνολικά για τη διενέργεια των εξετάσεων.  

Μονάδες 8 

4.4 Να εμφανίζει στην οθόνη το μεγαλύτερο πλήθος εξεταζόμενων που θα εξεταστούν σε μια 

από αυτές τις αίθουσες. Να θεωρήσετε ότι το μεγαλύτερο πλήθος είναι μοναδικό.  

Μονάδες 7 

Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό τους να 

σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από 

αυτές. Παράδειγμα: 



 
 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 # Αρχικοποίηση μεταβλητών 

2 syn_epit=0 

3 syn_atom=0 

4 max=-1 

5 # 4.1  

6 for k in range (1,151): 

7     print "\n"    

8     print "Αίθουσα: ", k 

9     plithos=0 

10     name=raw_input("Εισάγετε όνομα εξεταζόμενου για αυτή την αίθουσα: ") 

11     while (name!="0000"): 

12 # Πλήθος εξεταζόμενων ανά αίθουσα 

13         plithos+=1 

14         name=raw_input("Εισάγετε όνομα εξεταζόμενου για αυτή την αίθουσα: ")  

15 # Υπολογισμός επιτηρητών για την αίθουσα 

16     if plithos <= 10: 

17         pl_epit=2 

18     elif plithos<=21: 

19         pl_epit=3 

20     else: 

21         pl_epit=4 

22 # 4.4 Υπολογισμός μεγαλύτερου πλήθους εξεταζόμενων 

23     if plithos > max: 

24         max=plithos 

25 # 4.2  

26     print "Πλήθος απαιτούμενων επιτηρητών για την αίθουσα ", k, " : ", pl_epit 

27 # 4.3 Υπολογισμός πλήθους εξεταζόμενων και επιτηρητών συνολικά 

28     syn_atom+=plithos 

29     syn_epit+=pl_epit 

30 print "\n" 

31 print "Το πλήθος των εξεταζόμενων συνολικά είναι: ", syn_atom     

32 print "\n" 

33 print "Το πλήθος των επιτηρητών που απαιτούνται συνολικά είναι: ", syn_epit 

34 # 4.4 

35 print "\n" 

36 print "Το μεγαλύτερο πλήθος εξεταζόμενων σε μια αίθουσα είναι: ", max  
 

 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 Δίνεται το παρακάτω τμήμα κώδικα σε Python. Να ξαναγράψετε στο γραπτό σας το  

παρακάτω τμήματα μετατρέποντας τη δομή επανάληψης for σε δομή επανάληψης while: 

1 for i in range(1,5,2): 
2     print i, i**2 

 
 

Μονάδες 5 

2.2 Να γράψετε στο γραπτό σας το αποτέλεσμα το οποίο θα εμφανιστεί στην οθόνη μετά την 

εκτέλεση του παρακάτω τμήματος προγράμματος σε Python:  

1 old=[ ]  

2 for x in range(1,6):  

3     old.append(x*(x+1))  

4 print old 
 

 

Μονάδες 5 

2.3 Δίνεται το παρακάτω τμήμα κώδικα σε Python: 

1 p= __(1)__ 

2 for k in range( __(2)__ ): 

3     num=input("Εισάγετε αριθμό:  ") 

4     p= __(3)__ * __(4)__  

5 print "Γινόμενο:  ", __(5)__ 
 

 

Να συμπληρώσετε τα αριθμημένα κενά από το (1) μέχρι και το (5), έτσι ώστε το παραπάνω 

τμήμα κώδικα να διαβάζει 10 θετικούς ακέραιους αριθμούς και να υπολογίζει και να 

εμφανίζει στην οθόνη το γινόμενό τους. 

Μονάδες 15 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1  

1 i=1 

2 while i<5: 

3     print i, i**2 

4     i+=2 
 

 

2.2  

[2, 6, 12, 20, 30] 

 

2.3  

1 – 1 

2 – 10 

3 - p 

4 – num 

5 - p 



ΘΕΜΑ 4 

Κατά τη διάρκεια μιας ανακαίνισης σχολείου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 15 κάδοι με 

κωδικούς από 1 μέχρι 15 για τη μεταφορά των οικοδομικών υλικών, με κάθε κάδο να μπορεί 

να μεταφέρει μέχρι 10 τόνους. Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε Python το οποίο: 

4.1 Να διαβάζει επαναληπτικά το βάρος των οικοδομικών υλικών σε κιλά που δέχεται ο κάθε 

κάδος μέχρι να εισαχθεί αρνητικός αριθμός ή το μηδέν. Αν αν ο κάδος περιέχει φορτίο 

ακριβώς όσο μπορεί να μεταφέρει, να εμφανίζεται το μήνυμα στην οθόνη «Κάδος πλήρης», 

ενώ αν μπορεί να φορτωθεί επιπλέον βάρος, να εμφανίζεται το μήνυμα στην οθόνη 

«Επιπλέον βάρος» και το βάρος που μπορεί να φορτωθεί. Να θεωρήσετε ότι κανένας κάδος 

δεν θα φορτωθεί με βάρος μεγαλύτερο του επιτρεπτού.  

Μονάδες 10 

4.2. Για κάθε κάδο να εμφανίζει στην οθόνη, το πλήθος των ρίψεων των οικοδομικών υλικών 

σε αυτόν και το τελικό βάρος που θα μεταφέρει.  

Μονάδες 5 

4.3 Να εμφανίζει στην οθόνη τους κωδικούς των κάδων που μεταφέρουν το μικρότερο και το 

μεγαλύτερο βάρος των οικοδομικών υλικών αντίστοιχα, καθώς και το βάρος που μεταφέρει 

ο καθένας τους. Να θεωρήσετε ότι όλα τα τελικά βάρη των κάδων είναι διαφορετικά. 

Μονάδες 10 

Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό τους να 

σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από 

αυτές. Παράδειγμα: 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

1 # Αρχικοποίηση μεταβλητών 

2 min=11000 

3 max=-1 

4 min_kodikos=max_kodikos=0 

5 # 4.1 

6 for k in range (1, 16): 

7     ripseis=s_varos=0 

8     varos=int(input("Εισάγετε βάρος υλικών σε κιλά: ")) 

9     while varos>0: 

10 # Υπολογισμός βάρους και ρίψεων         

11         s_varos+=varos 

12         ripseis+=1 

13         varos=int(input("Εισάγετε βάρος υλικών: ")) 

14     if s_varos==10000: 

15         print "Κάδος πλήρης"  

16     elif s_varos<10000: 

17         print "Επιπλέον βάρος: ", 10000-s_varos       

18 # 4.3 Υπολογισμός μικρότερου και μεγαλύτερου βάρους 

19     if s_varos<min: 

20         min=s_varos 

21         min_kodikos=k 

22     if s_varos>max: 

23         max=s_varos 

24         max_kodikos=k 

25 # 4.2         

26     print "Πλήθος ρίψεων: ", ripseis 

27     print "Τελικό βάρος στον κάδο: ", s_varos 

28 # 4.3     

29 print "Ο κάδος ", min_kodikos, "μεταφέρει το μικρότερο βάρος υλικών (Kg): ", min 

30 print "Ο κάδος ", max_kodikos, "μεταφέρει το μεγαλύτερο βάρος υλικών (kg):", max 
 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Η εταιρεία ΔΡΟΜΟΣ ΑΕ διαχειρίζεται την είσοδο και τη στάθμευση των οχημάτων στην 

Πανεπιστημιούπολη Α, με το κόστος να φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  

Τύπος οχήματος Ποσό (ευρώ) 

Δίκυκλο 1 

Επιβατικό 2 

Λεωφορείο 3 

Για τις ανάγκες καταγραφής των εισερχόμενων οχημάτων και των εισπράξεων από την 

εταιρεία, να αναπτύξετε πρόγραμμα σε Python το οποίο: 

4.1 Για κάθε εισερχόμενο όχημα να διαβάζει τον τύπο του: "Δ" για τα δίκυκλα, "Ε" για τα 

επιβατικά και "Λ" για τα λεωφορεία. Απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων για τον 

τύπο του διερχόμενου οχήματος. Όταν δοθεί το "00" ως τύπος οχήματος, σταματά η 

εισαγωγή δεδομένων. 

Μονάδες 10 

4.2. Για κάθε εισερχόμενο όχημα να εμφανίζει στην οθόνη το κόστος εισόδου και στάθμευσης 

του οχήματος αυτού.  

Μονάδες 5 

4.3 Να εμφανίζει στην οθόνη το πλήθος των οχημάτων κάθε κατηγορίας. 

Μονάδες 7 

4.4 Να εμφανίζει στην οθόνη το συνολικό ποσό είσπραξης της εταιρείας για όλα τα οχήματα 

όλων των κατηγοριών. 

Μονάδες 3 

 

Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό τους να 

σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από 

αυτές. Παράδειγμα: 



 
 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 # Αρχικοποίηση μεταβλητών 

2 syn_kostos=0 

3 syn_ox=0 

4 s_D=s_E=s_L=0 

5 # 4.1 

6 typ=raw_input("Εισάγετε τύπο οχήματος (Ε ή Φ ή Λ): ") 

7 # 'Ελεγχος εγκυρότητας δεδομένων 

8 while typ not in ["Δ", "Ε", "Λ"]: 

9     typ=raw_input("Προσοχή! Εισάγετε σωστά τον τύπο οχήματος (Δ ή Ε ή Λ): ")  

10 while typ!="00": 

11 # 4.2 Υπολογισμός κόστους 

12     if typ=="Δ": 

13         kostos=1 

14     elif typ=="Ε": 

15         kostos=2 

16     else: 

17         kostos=3 

18 # 4.4 Υπολογισμός συνολικού ποσού είσπραξης   

19     syn_kostos+=kostos 

20     print "Το κόστος του οχήματος είναι: ", kostos 

21 # 4.3 Υπολογισμός πλήθους οχημάτων ανά κατηγορία 

22     if typ=="Δ": 

23         s_D+=1 

24     elif typ=="Ε": 

25         s_E+=1 

26     else: 

27         s_L+=1 

28     typ=raw_input("Εισάγετε τύπο οχήματος (Δ ή Ε ή Λ): ") 

29 # 'Ελεγχος εγκυρότητας δεδομένων 

30     while typ not in ["Δ", "Ε", "Λ", "00"]: 

31         typ=raw_input("Προσοχή! Εισάγετε σωστά τον τύπο οχήματος (Δ ή Ε ή Λ): ")  

32 # 4.3 

33 print "Το πλήθος των δίκυκλων είναι: ", s_D 

34 print "Το πλήθος των επιβατικών είναι: ", s_E 

35 print "Το πλήθος των λεωφορειων είναι: ", s_L 

36 # 4.4 

37 print "Το συνολικό ποσό είσπραξης όλων των οχημάτων κάθε κατηγορίας είναι: ", syn_kostos 
 

 

 



ΘΕΜΑ 2 
2.1  Δίνεται το παρακάτω τμιμα προγράμματοσ ςε Python:  

1 sum =0 

2 x=int(input("Type an integer: ")) 

3 x=abs(x) 

4 for i in range(x): 

5     if i % 3 == 0 and i % 2 != 0: 

6         sum= sum +i 

7 print sum 
 

 

Να γράψετε ςτο γραπτό ςασ: 

α. Τουσ αρικμθτικοφσ τελεςτζσ 

β. Τουσ ςυγκριτικοφσ  τελεςτζσ 

γ. Τουσ λογικοφσ τελεςτζσ 

δ. Τισ ςυνκικεσ  

ε. Τισ ενςωματωμζνεσ ςυναρτιςεισ τθσ Python  

που υπάρχουν ςτο παραπάνω τμιμα προγράμματοσ. 

Μονάδες 10 

 

2.2  Το ακόλουκο πρόγραμμα ςε Python ζχει γραφεί για να διαβάηει 50 ακζραιουσ αρικμοφσ 

ςτο διάςτθμα *1,10+ και να υπολογίηει το γινόμενό τουσ. Στο πρόγραμμα, όμωσ, υπάρχουν 

πζντε (5) λάκθ. Για κάκε ζνα από τα λάκθ να γράψετε ςτο γραπτό ςασ τον αρικμό τθσ γραμμισ 

ςτθν οποία το εντοπίςατε, να περιγράψετε το λάκοσ και να δθλϊςετε το είδοσ του λάκουσ: 

1 p=0 

2 for  i  in range(1,50): 

3     x=integer(input("Δϊςε ζναν ακζραιο:")) 

4     while x < 1 and  x  > 10: 

5         p= p*x 

6 print "ΓΙΝΟΜΕΝΟ="  p 
 

 

Μονάδες 15 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

α.  %, + 

β. ==, != 

γ.  and 

δ. i % 3 == 0,  i % 2 != 0 

ε. int, abs , range 

 

2.2 

 

Αριθμός 
γραμμής 

Περιγραφή λάθους 
Είδος 

λάθους 

1 
Το γινόμενο πρζπει να αρχικοποιείται ςτθν τιμι 1 κι 
όχι ςτθν τιμι 0. Σωςτό: p=1 

Λογικό 

2 
Διαβάηονται 49 ακζραιοι κι όχι 50 όπωσ πρζπει. 
Σωςτό: range(1,51) ι range(50) 

Λογικό 

3 
Η ςυνάρτθςθ γράφεται  int κι όχι integer. Σωςτό:   
x = int (input("Δώσε ζναν ακζραιο:")) 

Συντακτικό  

4 
Δεν μπορεί ζνασ αρικμόσ να είναι ταυτόχρονα <1 και 
>10. Εδώ  απαιτείται ο λογικόσ τελεςτισ or (κι όχι ο 
τελεςτισ and). 

Λογικό 

6 
Λείπει το κόμμα (,) μεταξφ του μθνφματοσ και τθσ 
μεταβλθτισ p  

Συντακτικό 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Μια εταιρεία παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ κατά τθν περαςμζνθ χρονιά εγκατζςτθςε 

μονάδεσ φωτοβολταϊκών ςυςτθμάτων ςε είκοςι (20) περιοχζσ τθσ Ελλάδασ. Η εταιρεία 

αποφάςιςε να ερευνιςει τισ ετιςιεσ επιδόςεισ ςε παραγωγι ενζργειασ των εγκαταςτάςεων 

αυτών. 

Να γραφεί πρόγραμμα ςε Python που: 

4.1 Διαβάηει το όνομα κάκε περιοχισ ςτθν οποία ζγινε εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκών 

ςυςτθμάτων κατά το περαςμζνο ζτοσ και ςτθ ςυνζχεια διαβάηει τθν ετιςια παραγωγι 

θλεκτρικισ ενζργειασ ςε kWh από τα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα ςτθν περιοχι αυτι, ελζγχοντασ 

ότι είναι κετικόσ αρικμόσ.  

Μονάδες 6 

4.2 Τπολογίηει κι εμφανίηει τισ ςυνολικζσ KWh που παριχκθςαν ετθςίωσ και ςτισ 20 περιοχζσ 

μαηί. 

Μονάδες 4 

4.3 Εμφανίηει το όνομα τθσ περιοχισ ςτθν οποία ςθμειώκθκε θ μεγαλφτερθ ετιςια παραγωγι 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ, κακώσ και τθσ περιοχισ ςτθν οποία ςθμειώκθκε θ μικρότερθ ετιςια 

παραγωγι ενζργειασ, με κατάλλθλα μθνφματα. Θεωρείςτε ότι οι περιοχζσ αυτζσ είναι 

μοναδικζσ. Εάν θ μικρότερθ ετιςια παραγωγι ενζργειασ δεν ξεπζραςε τισ 20000 KWh να 

εμφανίηει μινυμα «ΔΙΑΚΟΠΣΕΣΑΙ Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ»  

Μονάδες 15 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανισ θ φπαρξθ τθσ ίδιασ εςοχισ, ςυςτινεται οι μακθτζσ ςτο γραπτό 

τουσ να ςθμειώνουν τισ εντολζσ που ανικουν ςτο ίδιο μπλοκ με μία κάκετθ γραμμι μπροςτά 

από αυτζσ. Παράδειγμα:  

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 sum = 0.0     # 4.2 Αρχικοποίθςθ ςυνολ. παραγωγισ και ςτισ 20 περιοχζσ μαηί 

2 
 3 # Ερώτθμα 4.1: Ειςαγωγι δεδομζνων για κάκε περιοχι 

4 for  x  in  range(20): 

5     nomos = raw_input("Δώςε την περιοχθ:") 

6     et_par = int(input("Ετθςια παραγωγθ ρεφματοσ ςτην περιοχθ (ςε KWh):")) 

7     while et_par <= 0: 

8         print "Η ετθςια παραγωγθ είναι ιετικόσ αριιμόσ!" 

9         et_par = int(input("Δώςε ξανά την ετθςια παραγωγθ ρεφματοσ:")) 

10 
 11     # Ερώτθμα 4.2: Υπολογιςμόσ τθσ ςυνολικισ ετιςιασ παραγωγισ 

12     sum = sum + et_par 

13 
 14     # Ερώτθμα 4.3 

15     if x==0:     # αν πρόκειται για τθν 1θ περιοχι που καταχωρείται 

16         max_par= et_par               # αρχικοποίθςθ τθσ max παραγωγισ 

17         max_nomos = nomos      # και τθσ αντίςτοιχθσ περιοχισ 

18         min_par= et_par             # αρχικοποίθςθ τθσ min παραγωγισ 

19         min_nomos = nomos    # και τθσ αντίςτοιχθσ περιοχισ 

20     else: 

21         if et_par > max_par: 

22             max_par= et_par               # ενθμζρωςθ τθσ max παραγωγισ 

23             max_nomos = nomos     # και τθσ αντίςτοιχθσ περιοχισ 

24         if et_par < min_par: 

25             min_par= et_par               # ενθμζρωςθ τθσ min παραγωγισ 

26             min_nomos = nomos     # και τθσ αντίςτοιχθσ περιοχισ 

27 
 28 # 4.2: 

29 print  "Η ςυνολικθ παραγωγθ ρεφματοσ και ςτισ 20 περιοχέσ μαζί: ", sum 

30 # 4.3: 

31 print  "Η περιοχθ με τη μεγαλφτερη ετθςια παραγωγθ ρεφματοσ: ", max_nomos 

32 print  "Η περιοχθ με τη μικρότερη ετθςια παραγωγθ ρεφματοσ: ", min_nomos 

33 if min_par <= 20000: 

34     print  "ΔΙΑΚΟΠΣΕΣΑΙ Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ" 
 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 Για κάθε ένα από τα παρακάτω τμήματα εντολών σε Python της στήλης Α να 

συμπληρώσετε το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί στην οθόνη στη στήλη Β 

Στήλη Α – Τμήμα εντολών σε Python Στήλη Β – Αποτελέσματα στην οθόνη 

1 x, y, z = "Ιούνιος","Ιούλιος", 2  

 print x, y*z 
 

 

2 a=13 
 a=b="Μαρία" 

 print a, b 
 

 

3 x, y=20, 30 

 x, y=y, x 

 print x, y 
 

 

4 K=[1,4,5,6] 

 for a in K: 

     print a*2 
 

 

5 sxoleio=[]  

 for a in range(1,5):  

     sxoleio.append(a*(a+1))  

 print sxoleio 
 

 

 

Μονάδες 10 

2.2 Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε Python, το οποίο διαβάζει ηλικίες και υπολογίζει και 

εμφανίζει στην οθόνη τον μέσο όρο τους. Το πρόγραμμα τερματίζεται, όταν πληκτρολογηθεί 

αριθμός μικρότερος ή ίσος του μηδενός. Το πρόγραμμα έχει σφάλματα.   

1 s = i = 1.0 
2 age = int(input ("Εισάγετε ηλικία: ")) 

3 while age >= 0 : 
4     s = s + i  
5     i +=1 

6     age =int( input ("Εισάγετε ηλικία: ")) 
7 if i != 0 
8     mo = age / i  
9     print "Μέσος όρος ηλικίας: ", mo  

10 else: 
11     print "Δεν δόθηκαν ηλικίες"  

 

 
Να εντοπίσετε τα σφάλματα αυτά και να συμπληρώσετε για κάθε σφάλμα μια ξεχωριστή 

γραμμή στον πίνακα που ακολουθεί:  



Αριθμός 

γραμμής 
Σφάλμα Διόρθωση σφάλματος Κατηγορία σφάλματος 

 

Μονάδες 15 

 

 



ΘΕΜΑ 2 

Στήλη Α – Τμήμα εντολών σε Python Στήλη Β – Αποτελέσματα στην οθόνη 

1 x, y, z = "Ιούνιος","Ιούλιος", 2  

 print x, y*z 
 

Ιούνιος ΙούλιοςΙούλιος 

2 a=13 
 a=b="Μαρία" 

 print a, b 
 

Μαρία Μαρία 

3 x, y=20, 30 

 x, y=y, x 

 print x, y 
 

30 20 

4 K=[1,4,5,6] 

 for a in K: 

     print a*2 
 

2 

8 

10 

12 

5 sxoleio=[]  

 for a in range(1,5):  

     sxoleio.append(a*(a+1))  

 print sxoleio 
 

[2, 6, 12, 20] 

 

2.2  

Αριθμός 

γραμμής 
Σφάλμα 

Διόρθωση 

σφάλματος 
Κατηγορία σφάλματος 

1 s = i = 1.0 s = i = 0.0 
Σημασιολογικό ή λογικό 

σφάλμα 

3 age >= 0 age > 0 
Σημασιολογικό ή λογικό 

σφάλμα 

4 s = s + i s = s + age 
Σημασιολογικό ή λογικό 

σφάλμα 

7 if i != 0 if i != 0: Συντακτικό λάθος 

8 mo = age / i mo = s / i 
Σημασιολογικό ή λογικό 

σφάλμα 

 



ΘΕΜΑ 4 

Η συνδρομητική υπηρεσία audio streaming SPOT ΑΕ χρεώνει τους συνδρομητές της για κάθε 

τραγούδι που κατεβάζουν, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

 

 

 

Το μηνιαίο πάγιο είναι 3 ευρώ ενώ υπάρχει και ΦΠΑ 12% επί της συνολικής χρέωσης. Να 

αναπτύξετε πρόγραμμα σε Python το οποίο: 

4.1 Να διαβάζει επαναληπτικά τον αριθμό των τραγουδιών που κατέβασε ένας συνδρομητής 

για κάθε ημέρα του μήνα. Απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων για τον αριθμό των 

τραγουδιών ώστε να είναι θετικός αριθμός ή 0. Η διαδικασία να τερματίζεται όταν δοθεί η 

τιμή -1. Να θεωρήσετε ότι ο μήνας έχει 30 ημέρες. 

Μονάδες 10 

4.2 Να εμφανίζει στην οθόνη τη χρέωση του συνδρομητή για κάθε ημέρα και τη συνολική 

χρέωση για ολόκληρο το μήνα. Για το σκοπό αυτό γίνεται κλήση της συνάρτησης xreosi(), η 

οποία δέχεται σαν παράμετρο τον αριθμό των τραγουδιών και επιστρέφει τη χρέωση.  

Μονάδες 10 

4.3 Να εμφανίζει στην οθόνη το πλήθος των τραγουδιών που κατέβασε συνολικά ο 

συνδρομητής για ολόκληρο τον μήνα. 

Μονάδες 5 

Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό τους να 

σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από 

αυτές. Παράδειγμα: 

Αριθμός τραγουδιών Χρέωση (ευρώ / τραγούδι) 

Μέχρι και 30 0.0020 

Από 31 μέχρι και 60 0.0016 

Άνω των 60 0.0010 



 
 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 # Δημιουργία συνάρτησης 

2 def xreosi(t): 

3     if t<30: 

4         x=.0020*t 

5     elif t<=60: 

6         x=.0016*t 

7     else: 

8         x=.0010*t 

9     return x 

10 # Αρχικοποίηση μεταβλητών 

11 pagio=3 

12 s_plithos=0 

13 xr=s_xr=0 

14 # 4.1 

15 for k in range (1, 31): 

16     print "Ημέρα: ", k 

17     pl_tr=int(input("Εισάγετε αριθμό τραγουδιών (θετικός ή 0): ")) 

18 # Έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων 

19     while pl_tr<0 and pl_tr!=-1: 

20         pl_tr=int(input("Εισάγετε αριθμό τραγουδιών (θετικός ή 0): "))  

21 # Κλήση συνάρτησης 

22     xr=xreosi(pl_tr) 

23 # 4.2 

24     print "Η χρέωση της ημέρας ", k, " είναι: ", xr 

25     s_xr+=xr  

26 # 4.3 Συνολικό πλήθος τραγουδιών 

27     s_plithos+=pl_tr 

28 # 4.2 Συνολική χρέωση 

29 print "Η συνολική χρέωση του συνδρομητή για τον μήνα ειναι: ", (s_xr+pagio)*1.12, " ευρώ" 

30 # 4.3  

31 print "Το συνολικό πλήθος τραγουδιών είναι: ", s_plithos 
 

 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 Να υλοποιήσετε τις παρακάτω προτάσεις στη γλώσσα προγραμματισμού Python: 

1. Να γράψετε μια απλή γραμμή σχολίων με το κείμενο ‘Hallo World!’. 

2. Να οριστεί η μεταβλητή number η οποία να περιέχει την αριθμητική τιμή 2.135. 

3. Να οριστεί η μεταβλητή number_tetragwno η οποία να περιέχει το τετράγωνο της 

μεταβλητής number. 

4. Να εμφανιστούν στην οθόνη οι τιμές των μεταβλητών number, number_tetragwno. 

5. Να οριστεί η μεταβλητή bool που να περιέχει τη λογική τιμή True. 

6. Να οριστεί η μεταβλητή seed που να περιέχει την ακέραια τιμή 10. 

7. Να οριστεί η μεταβλητή x που να περιέχει τo κείμενο Python. 

Μονάδες 14 

 

2.2 Να αντιστοιχηθούν οι τιμές της στήλης Α με τους τύπους δεδομένων της στήλης Β. 

Στήλη Α (Τιμή) Στήλη Β (Τύπος δεδομένων) 

1. -16 

2. 26.9 

3. “True” 

4. False 

5. “124.32” 

6. “Hallo world” 

7. 45 / 6 

8. 30 % 4 

9. True 

10. 25 

11. 25.0 

 

A. int (ακέραια) 

Β. float (κινητής υποδιαστολής) 

Γ. str (συμβολοσειρά) 

Δ. bool (λογική) 

  

Μονάδες 11 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

1. # "Hallo World!" 

2. number = 2.135 

3. number_tetragvno = number**2 

4. print number, number_tetragvno 

5. bool = True 

6. seed = 10 

7. x = “Python” 

  

2.2 

1A, 2B, 3Γ, 4Δ, 5Γ, 6Γ, 7Β, 8A, 9Δ, 10A, 11Β 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 Στο μοντέλο της σπείρας, η ανάπτυξη ακολουθεί μια εξελικτική διαδικασία με την 

επαναληπτική εκτέλεση ενός κύκλου φάσεων, οι οποίες εμφανίζονται αριθμημένες, αλλά όχι 

με τη σωστή σειρά: 

1. Συγγραφή κώδικα  

2. Τεκμηρίωση  

3. Σχεδίαση  

4. Ανάλυση του προβλήματος  

5. Έλεγχος και εκσφαλμάτωση 

Να γράψετε στο γραπτό σας τη σωστή σειρά των φάσεων.  

Μονάδες 5 

 

2.2 Να επιλέξετε τις σωστές απαντήσεις (περισσότερες από μία):  

Η ευχρηστία του συστήματος επιτυγχάνεται, όταν η επικοινωνία  ενός χρήστη με ένα 

σύστημα υπολογιστή γίνεται μέσω ενός περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από:  

1. ευκολία εκμάθησης 

2. υψηλή απόδοση εκτέλεσης έργου  

3. χαμηλή συχνότητα εμφάνισης λαθών χρήστη 

4. λειτουργία μηχανής αναζήτησης 

5. ευκολία συγκράτησης της γνώσης της χρήσης του 

6. υποκειμενική ικανοποίηση του χρήστη 

Μονάδες 5 

2.3 

Δίνεται ο παρακάτω κώδικας σε Python: 



1 i=0 

2 a=5 

3 while(i <= a): 

4     if (i % 2 == 0 or a % 3 == 0): 

5         print "Υπέροχα", "! " 

6     else: 

7         print "(",i,",",a,")" 

8     i += 1 

9     a -= 1 
 

 

Επίσης, δίνεται το ακόλουθο υπόδειγμα πίνακα τιμών: 

Αριθμός εντολής i a Οθόνη 

1 0   

… … … … 

Να συμπληρώσετε στο γραπτό σας τον πίνακα τιμών, δημιουργώντας μια νέα γραμμή στον 

πίνακα για κάθε εντολή εκχώρησης που εκτελείται και μια νέα γραμμή για κάθε εντολή 

εξόδου (Οθόνη) που εκτελείται.  

Μονάδες 15 

 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

4 – 3 – 1 – 5 – 2 

 

2.2 

1 – 2 – 3 –  5–  6 

 

2.3 

Αριθμός εντολής i a Οθόνη 

1 0   

2  5  

5   Υπέροχα ! 

8 1   

9  4  

7   ( 1 , 4 ) 

8 2   

9  3  

5   Υπέροχα ! 

8 3   

9  2  

 



ΘΕΜΑ 4 

Ένας ανελκυστήρας έχει μέγιστο όριο ασφάλειας τα 650 κιλά. Να αναπτύξετε πρόγραμμα 

στη γλώσσα προγραμματισμού Python το οποίο: 

4.1 Να διαβάζει το βάρος κάθε ατόμου (σε κιλά) που εισέρχεται στον ανελκυστήρα. Να 

γίνεται έλεγχος εγκυρότητας για το βάρος (να είναι γνησίως θετικό). 

Μονάδες 6 

4.2 Το πρόγραμμα θα τερματίζει όταν ο ανελκυστήρας γεμίσει σε σχέση με το μέγιστο 

επιτρεπτό όριο ασφαλείας βάρους, δηλαδή όταν προσπαθήσει να εισέλθει άτομο με βάρος 

που αθροιστικά με τα προηγούμενα άτομα ξεπερνούν το κατώφλι των 650 κιλών. 

Μονάδες 13 

4.3 Στη συνέχεια, να εμφανίζει το πλήθος και το συνολικό βάρος των ατόμων που 

κατάφεραν να εισέλθουν στον ανελκυστήρα. 

Μονάδες 6 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 

γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 

μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 # Αρχικοποιήσεις μεταβλητών 
2 persons = 0  
3 capacity = 650 
4 sum = 0 
5 # Εισαγωγή δεδομένων 
6 weight = int(raw_input("Βάρος ατόμου σε κιλά = ")) 
7 while weight <= 0 : # Έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων 
8     weight = int(raw_input("Βάρος ατόμου σε κιλά = ")) 
9 # Βρόχος επανάληψης για έλεγχο εισερχομένων ατόμων 

10 while weight <= capacity: 
11     capacity = capacity - weight 
12     persons = persons + 1 
13     sum = sum + weight 
14     weight = int( raw_input("Βάρος ατόμου σε κιλά = ")) 
15     while weight <=0 : 
16         weight = int( raw_input("Βάρος ατόμου σε κιλά = ")) 
17 # Εμφάνιση αποτελεσμάτων 
18 print "Πλήθος ατόμων " , persons 
19 print "Συνολικό βάρος εισερχομένων ατόμων " , sum 

 
 

 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 Να γράψετε τις τιμές που εισάγονται στη λίστα σε κάθε περίπτωση σαν αποτέλεσμα της 

εκτέλεσης των παρακάτω τμημάτων κώδικα σε γλώσσα προγραμματισμού Python: 

α)  

sq = [] 

for x in range (1,11,2): 

sq.append(x**2) 

β)  

sq = [] 

for x in range (2,8,2): 

sq.append(x**2) 

 

Μονάδες 12 

2.2 Να συμπληρώσετε τα τέσσερα (4) αριθμημένα κενά στο παρακάτω πρόγραμμα σε 

γλώσσα προγραμματισμού Python έτσι ώστε να εμφανίζει στην οθόνη τον πίνακα της 

προπαίδειας ενός αριθμού που θα δίνεται από τον χρήστη. 

 

num = int(_(1)_("Δώσε έναν αριθμό: ")) 

for i in _(2)_ (_(3)_,11):  

    print(_(4)_,"*",num,"=",i*num) 

Μονάδες 13 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

α) Τα τετράγωνα των μονών αριθμών από το 1 μέχρι και το 9. 

β) Τα τετράγωνα των άρτιων αριθμών από το 2 μέχρι και το 6. 

γ) Τους ακέραιους αριθμούς από το 3 μέχρι και το 11. 

 

2.2  

1 – input 

2 – range 

3 – 1 

4 – i 

 



ΘΕΜΑ 4 

Στον διαγωνισμό Πληροφορικής Bebras συμμετέχουν δέκα (10) μαθητές. Κάθε μαθητής που 

συμμετέχει λαμβάνει μια τελική βαθμολογία από 1 έως και 100 ακέραιες μονάδες. 

Να γράψετε πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python, το οποίο: 

4.1 Να διαβάζει το ονοματεπώνυμο κάθε μαθητή και τη βαθμολογία που έλαβε. Τα 

στοιχεία αυτά καταχωρίζονται σε δύο λίστες. Να μην γίνει έλεγχος ορθότητας εισαγωγής 

δεδομένων. 

Μονάδες 5  

4.2 Να υπολογίζει και να εμφανίζει τον μέσο όρο της βαθμολογίας όλων των μαθητών.  

Μονάδες 10  

4.3 Να εντοπίζει και να εμφανίζει στην οθόνη τα ονοματεπώνυμα και τη βαθμολογία όλων 

των μαθητών των οποίων η τελική βαθμολογία είναι μεγαλύτερη ή ίση από τον μέσο όρο.  

Μονάδες 10 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 

γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 

μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 VATHMOS=[] 
2 NAME=[] 
3 for i in range(10): 
4     n=raw_input("δώσε όνομα ") 
5     NAME.append(n) 
6     v=int(input("Δώσε βαθμό: ")) 
7     VATHMOS.append(v) 
8 # ερώτημα 4.2 
9 s=0.0 

10 for number in VATHMOS : 
11     s= s + number 
12 mo=s / 50 
13 print "Μέσος όρος βαθμολογίας μαθητών: ", mo 
14 # ερώτημα 4.3 
15 for i in range(50) : 
16     if VATHMOS[i] >= mo : 
17         print "όνομα μαθητή: ", NAME[i], "Βαθμός: ", VATHMOS[i] 

 
 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 Να γράψετε στο γραπτό σας το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στην οθόνη μετά την 

εκτέλεση καθεμιάς από τις παρακάτω εντολές σε γλώσσα προγραμματισμού Python: 

α. range(3,9) 

β. range(2,13,3) 

γ. a = "two" 

print a*2 

δ. x=4 

y=5 

print 2*x-y 

ε.  a = 3 

print a**2 

 

Μονάδες 10 

 

2.2 Να γράψετε στο γραπτό σας ότι εμφανίζεται στην οθόνη κατά την εκτέλεση του 

παρακάτω προγράμματος σε Python: 

a=2  

x=1 

b=0  

while x<3:  

    b=b+1  

    a=a*x  

    print "a=", a, "x=", x  

    if b%2 == 0:  

        x=x+2  

print "b=", b 

Μονάδες 15 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

α. [3, 4, 5, 6, 7, 8] 

β. [2, 5, 8, 11] 

γ. twotwo  

δ. 3  

ε. 9 

 

2.2 

a= 2 x= 1 

a= 2 x= 1 

b= 2 



ΘΕΜΑ 4 

Να γράψετε πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python το οποίο να υλοποιεί τα 

παρακάτω: 

4.1. Να διαβάζει επαναληπτικά τον τίτλο κινηματογραφικής ταινίας και το πλήθος των 

θεατών που την παρακολούθησαν. Το πλήθος των θεατών αποθηκεύεται σε μια λίστα με 

όνομα PLITHOS. Η εισαγωγή των στοιχείων θα τερματίζεται όταν δοθεί ως τίτλος ταινίας η 

λέξη «END». 

Μονάδες 10 

4.2. Να εντοπίζει και να εμφανίζει το μεγαλύτερο πλήθος θεατών στην πιο δημοφιλή ταινία. 

Να θεωρήσετε ότι η ταινία με το μεγαλύτερο πλήθος θεατών είναι μοναδική. 

Μονάδες 10 

4.3. Να υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη τον μέσο όρο των θεατών όλων των ταινιών. 

Μονάδες 5 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 

γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 

μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 pl = 0 # Αρχικοποιήσεις   
2 s = 0 
3 PLITHOS=[ ] 
4 n=raw_input("Δώσε τίτλο κινηματογραφικής ταινίας: ") # 4.1 
5 while n != "END" : # Βρόχος επανάληψης 
6     pl=pl+1 
7     p=int(input("Δώσε αριθμό θεατών: "))   
8     PLITHOS.append(p) 
9     n=raw_input("Δώσε τίτλο κινηματογραφικής ταινίας: ") 

10 # 4.2 
11 max=PLITHOS[0]  
12 for number in PLITHOS :   
13     if number > max :  
14         max=number   
15 print "Το μέγιστο πλήθος θεατών σε μια ταινία είναι: ", max 
16 # 4.3 
17 for i in range(pl) :   
18     s=s+PLITHOS[i]  
19 mo=s/pl  
20 print "Ο μέσος όρος των θεατών είναι: ", mo 

 
 



ΘΕΜΑ 2 

 
2.1.   Να γράψετε στο γραπτό  σας τι εμφανίζει το παρακάτω πρόγραμμα κατά την εκτέλεση του. 

1 def comput(y,x): 
2     y=x+4 
3     x=y/2 
4     print x,y 
5     return x-y 
6 

 7 x=5 
8 y=2 
9 print y**2,x 

10 z=comput(x,y) 
11 x=y+z 
12 y=x+z 
13 print z,x 

 
 

Μονάδες 12 

 

2.2.  Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα 
τα μαθήματα, κυμαίνεται από μηδέν (0) έως είκοσι (20) και προσδιορίζεται ως εξής: 

Βαθμολογική Κλίμακα Χαρακτηρισμός 

0 - 5 Κακώς 

5,1 - 9,9  Ανεπαρκώς 

10 - 13 Σχεδόν καλώς 

13,1 - 16 Καλώς 

16,1 - 18 Λίαν καλώς 

18,1 - 20  Άριστα 

 
Να γράψετε τμήμα προγράμματος το οποίο θα εμφανίζει τον κατάλληλο χαρακτηρισμό επίδοσης ανάλογα 

με την βαθμολογική κλίμακα.  

 Μονάδες 13 

 



ΘΕΜΑ 2 
 
2.1.  Οι τιμές που θα εμφανιστούν είναι: 

4    5 
3    6 
-3  -1 

 
 
2.2.   

 

1 if Β>0 and Β<=5: 

2     print 'Κακώς' 

3 elif Β<=9.9: 

4     print 'Ανεπαρκώς' 

5 elif Β<=13: 

6     print 'Σχεσών Καλώς' 

7 elif Β<=16: 

8     print 'Καλώς' 

9 elif Β<=18: 

10     print 'Λίαν Καλώς' 

11 else: 

12     print 'Άριστα' 
 

 

 



ΘΕΜΑ 4 
Να δημιουργηθεί πρόγραμμα σε Python το οποίο θα κάνει προσομοίωση ενός ψηφιακού 

χρονομέτρου  ως  εξής:  

4.1. Nα διαβάζει μια ακέραια θετική τιμή μεταξύ του 3 και του 15, η οποία θα συμβολίζει το 

χρόνο σε λεπτά που θα προσομοιώνει το ψηφιακό χρονόμετρο. Να πραγματοποιηθεί έλεγχος 

εγκυρότητας τιμής.          

Μονάδες 8  

4.2. Να εμφανίζει στην οθόνη το χρόνο μειωμένο κατά 1 δευτερόλεπτο, συνεχόμενα και κατά 

φθίνουσα σειρά μέχρι την ένδειξη 0 min:00sec. Για παράδειγμα (για είσοδο της τιμής 3 να 

εμφανίζει διαδοχικά τα μηνύματα σε διαφορετικές γραμμές :  

Ο χρόνος θα λήξει σε: 

3 min:00 sec 

2 min:59 sec 

2 min:58 sec 

… 

1 min:15 sec 

... 

0 min:01 sec 

0 min:00 sec  

Μονάδες 15  

4.3. Μόλις μηδενιστεί ο χρόνος εμφανίζει το μήνυμα «Τέλος χρόνου».  

Μονάδες 2 

 

 



ΘΕΜΑ 4 
 
1 time=int(input('Δώσε τον χρόνο που θέλεις να ξεκινήσει ο αγώνας [2min-5min]'))  #4.1 

2 # 4.1  Έλεγχος αν η τιμή να είναι από 2 έως 5 min 

    3 while time<2 or time>5: 

     4     print 'Έδωσες λάθος χρόνο' 

     5     time=int(input('Δώσε χρόνο [από 2min έως 5min]')) 

    6 

      7 print 'Ο αγώνας θα ξεκινήσει σε:' 

     8 syn_sec=time*60                     #4.2  τα συνολικά sec που αντιστοιχούν στο χρόνο εισόδου  

 9 while syn_sec>0:                      #4.2  μέχρι να μηδενιστεί ο χρόνος 

   10     min=syn_sec/60                   #4.2  Υπολογίζεται ο χρόνος που απομένει σε λεπτά 

  11     sec=syn_sec%60                   #4.2  Τα δευτερόλεπτα που απομένουν  

    12     print min,' min:',sec,'sec'    #4.2 εμφάνιση χρόνου σε min και sec 

  13     syn_sec=syn_sec-1               #4.2 μείωση του χρόνου κατά ένα sec 

   14 print 'Καλή επιτυχία'                 #4.3  

      
       

 



ΘΕΜΑ 2 

 
2.2. Να γράψετε στο γραπτό  σας τι εμφανίζει το παρακάτω πρόγραμμα κατά την εκτέλεση του. 

1 x="TEΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ" 
2 print  x[ :-10] 
3 print  x[6:len(x)] 
4 print  "για τους ".upper() + x[6:10]+x[0:2]+x[4] 
5 print x.find('Α') 
6 print  x[8:10]+x[12]+x[7] 
7 print len(x[3:9]) 

  
Μονάδες  13 

 
2.2.  Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού Python: 

 

 

1 L=[_(1)_] 
2 for i in range(_(2)_,_(3)_,_(4)_: 
3     L.append(_(5)_) 
4 print _(6)_ 

 
 
Στο τμήμα προγράμματος υπάρχουν υπογραμμισμένα κενά τα οποία έχουν αριθμηθεί. Να γράψετε στο 

τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 και 6 που αντιστοιχούν στα κενά του παραπάνω τμήματος 

προγράμματος και δίπλα αυτό που πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε να δημιουργηθεί η παρακάτω λίστα: 

L = [80,72,64,56,48,40,32,24,16,8] 

Μονάδες 12 

 



2.1 
TEΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗTEΣ 

7 

ΘΗΤΑ 

6 

 
2.2    

(1) [ ] 

(2)  80 

(3)  7 

(4)  -8 

(5) [i] 

(6) L 

 



ΘΕΜΑ 4 
Ένας ιδιοκτήτης μιας μονοκατοικίας επένδυσε κάποια χρήματα για να εγκαταστήσει κάποια 

φωτοβολταϊκά  πάνελ στην ταράτσα του σπιτιού του με σκοπό να αυτονομηθεί ενεργειακά.  

Να φτιάξετε πρόγραμμα σε Python το οποίο: 

4.1.  Να διαβάζει την μηνιαία κατανάλωση που είχε η οικία του και την μηνιαία παραγωγή που 

απέδωσε το φωτοβολταϊκό, σε κιλοβατώρες  το προηγούμενο έτος, καταχωρίζοντας τις τιμές αυτές 

στις λίστες ΚΑΤ και PAR αντίστοιχα. Θεωρήστε ότι οι τιμές είναι θετικές.  

Μονάδες 8 

4.2.  Να υπολογίζει και εμφανίζει πόση ήταν η ετήσια κατανάλωση της οικίας του και η ετήσια 

παραγωγή του φωτοβολταϊκού, μετά από κατάλληλα διαμορφωμένα μηνύματα, και αν απέδωσε 

το κόστος της επένδυσης.  

Μονάδες 10 

4.3. Να υπολογίζει και εμφανίζει πόσους μήνες αυτονομήθηκε ενεργειακά η οικία δηλαδή το 

ρεύμα που παρήγαγε το φωτοβολαταϊκό του ήταν μεγαλύτερο από την απαιτούμενη κατανάλωση 

της οικία του.  

Μονάδες 7 

 

 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό 

τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από 

αυτές. Παράδειγμα:  

 

 

 

 

 



 

ΘΕΜΑ 4 

1 #Αρχικοποίηση λιστών 

2 KAT=[] 

3 PAR=[] 

4 #4.1  Εισαγωγή δεδομένων και καταχώρηση σε λίστα 

5 for i in range(12): 

6     k=float(input('Δώσε την κατανάλωση του '+str(i+1)+'ου μήνα')) 

7     p=float(input('Δώσε την παραγωγή του '+str(i+1)+'ου μήνα')) 

8     KAT=KAT+[k] 

9     PAR.append(p) 

10 #4.2  Υπολογισμός ετήσιας κατανάλωσης και ετήσιας παραγωγής 

11 sk=sp=0.0 

12 for i in range(12): 

13     sk=sk+KAT[i] 

14     sp=sp+PAR[i] 

15 #Έλεγχος ποια κατανάλωση ήταν μεγαλύτερη 

16 print 'H ετήσια κατανάλωση σε κιλοβατώρες είναι',sk 

17 print 'H ετήσια παραγωγή σε κιλοβατώρες του φωτοβολταϊκού είναι',sp 

18 if sk>sp: 

19     print "Η κατανάλωση ήταν μεγαλύτερη από", 

20     print "την παραγωγή και δεν αυτονομήθηκε η οικία ενεργειακά" 

21 elif sk<sp: 

22     print " Η παραγωγή ήταν μεγαλύτερη από την κατανάλωση ", 

23     print " και αυτονομήθηκε η οικία ενεργειακά. ΑΞΙΖΕ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ" 

24 else: 

25      print " Η παραγωγή ήταν ίση με  την κατανάλωση ", 

26      print " και αυτονομήθηκε η οικία ενεργειακά. ΑΞΙΖΕ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ" 

27 #4.3  Πόσους μήνες υπήρχε ενεργειακή αυτονομία 

28 #  παραγόμενες κιλοβατώρες>καταναλώμενες κιλοβατώρες 

29 pl=0 

30 for i in range(12): 

31     if PAR[i]>=KAT[i]: 

32         pl=pl+1 

33 print "Η οικία αυτονομήθηκε ενεργειακά",pl," μήνες" 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1. To ακόλουθο πρόγραμμα σε Python έχει γραφεί να δέχεται μια συμβολοσειρά και να υπολογίζει το 

μήκος της. Στη συνέχεια  αντιστρέφει τη συμβολοσειρά και την εμφανίζει ανεστραμμένη. Στο πρόγραμμα, 

όμως, υπάρχουν πέντε (5) λάθη. Για κάθε ένα από τα λάθη να γράψετε στο γραπτό σας τον αριθμό της 

γραμμής στην οποία το εντοπίσατε, να περιγράψετε το λάθος και να χαρακτηρίσετε το λάθος ως συντακτικό,  

λογικό ή χρόνου εκτέλεσης. Δεν υπάρχουν περισσότερα του ενός λάθη στην ίδια γραμμή. 

  
1 x='Python 

2 pl=0 

3 for i in x: 

4      pl=1 

5 print "Το μήκος της συμβολσειράς είναι"pl 

6 αντιστροφή λέξης 

7 new_x='' 

8 for i in x: 

9     new_x=i+new_x 

10 for i in range(len(new_x)+2 ): 

11         print new_x[i], 

 
 

Μονάδες 15 

 
2.2.  Να γράψετε στο γραπτό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, από τη Στήλη Α του παρακάτω πίνακα και δίπλα 

ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της Στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα 

γράμμα από τη Στήλη Β θα περισσέψει.  

Στήλη Α 

Εντολή  

Στήλη Β 

Αλγοριθμικές  Δομές  

1.  Χ=10 α.   Δομή Επανάληψης 

2. if  X>=10: β.   Εντολή Εισόδου 

3. while x!=0: γ.   Εντολή εκχώρησης τιμής 

4. print x δ.   Δομή Επιλογής  

5. x=input(‘Give a price’) ε.  Συνάρτηση 

 στ.  Εντολή  Εξόδου  

  

Μονάδες 10 
 



2.1 

Αριθμός Γραμμής Είδος Σφάλματος Περιγραφή και πρόταση διόρθωσης 

1. Συντακτικό  λείπουν τα εισαγωγικά στο τέλος της 
συμβολοσειράς. Το σωστό θα είναι: x='Python'   

4. Λογικό  Η μεταβλητή pl θα πρέπει να αυξάνεται κατά 1 
και όχι να παίρνει συνέχεια την τιμή 1. Δεν 
μετράει σωστά το πλήθος των γραμμάτων της 
συμβολοσειράς. To σωστό θα είναι: pl=pl+1. 
 

5. Συντακτικό  Μετά την συμβολοσειρά πρέπει να υπάρχει 
κόμμα στην τιμή της μεταβλητής που θέλουμε 
να εμφανιστεί.  Το σωστό είναι: print "Το μήκος 
της συμβολσειράς είναι",pl 

6. Συντακτικό  Λείπει το σύμβολο # που δηλώνει ότι η γραμμή 
αυτή είναι σχόλιο. Το σωστό είναι: #αντιστροφή 
λέξης  

11. Χρόνου εκτέλεσης Γίνεται αναφορά σε στοιχείο το οποίο είναι 
εκτός συμβολοσειράς στην εντολή print 
new_x[i], . Το σωστό θα είναι:  for i in 
range(len(new_x)): 
 

 
 
2.2    

1. γ 
2. δ 
3. α 
4. στ 
5. β 

 
 



ΘΕΜΑ 4 
 Μια εταιρεία, θέλοντας να ενισχύσει οικονομικά τους εργαζόμενους της,  την περίοδο των εορτών 

του Πάσχα αποφάσισε να τους παρέχει ένα πρόσθετο οικονομικό βοήθημα (επίδομα) σύμφωνα με 

τον παρακάτω πίνακα:  

Μισθός Επίδομα 

Μικρότερος  από 800€ 200€ 

801€ - 1200€ 150€ 

1201€ - 1700€ 100€ 

>1700€ 70€ 

Να γράψετε πρόγραμμα σε Python το οποίο: 

4.1.  Να διαβάζει το όνομα και τον μισθό του εργαζόμενου της εταιρείας. Να γίνεται έλεγχος 

εγκυρότητας  τιμών ώστε ο μισθός να είναι μεγαλύτερος των 450€ και μικρότερος των 2000€. Η 

είσοδος των δεδομένων θα επαναλαμβάνεται μέχρι να δοθεί  ως όνομα  το κενό (‘  ‘). 

Μονάδες 7 

4.2. Θα καλεί την συνάρτηση dwro η οποία θα δέχεται τον μισθό του υπαλλήλου και θα επιστρέφει 

το ποσό του επιδόματος που δικαιούται, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα. Στη συνέχεια  το 

πρόγραμμα θα εμφανίζει το όνομα του υπαλλήλου και το ποσό του επιδόματος  που θα λάβει ως 

οικονομική ενίσχυση.   

Μονάδες 10 

4.3. Να εμφανίζει το όνομα του τελευταίου υπαλλήλου που πήρε το μεγαλύτερο επίδομα.  

Μονάδες 8 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό 

τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από 

αυτές. Παράδειγμα:  

 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 #4.2.  Συνάρτηση υπολογισμού επιδόματος 

2 def dwro(poso): 

3     if poso <800: 

4         epidoma=200 

5     elif poso<=1200: 

6         epidoma=150 

7     elif poso<=1700: 

8         epidoma=100 

9     else: 

10         epidoma=70 

11 
 12     return epidoma   #το ποσο της οικονομικής ενίσχυσης (επίδομα) 

13 
 14 #Κυρίως Πρόγραμμα 

15 #Αριχοποίηση μεταβλητών  

16 pl100=0     #πλήθος που πήραν επίδομα >απο 100€ 

17 pl=0            #πλήθος εργαζομένων 

18 meg_epidoma=-1  #μεγαλύτερο επίδομα 

19 #4.1  Εισαγωγή δεδομένων  

20 name=raw_input('Δώσε το όνομα του υπαλλήλου') 

21 while name!=' ':            #Έλεγχος μέχρι να διαβάστει το κενό 

22     #4.1 Εισαγωγή του μισθού του υπαλληλου 

23     salary=float(input('Δώσε τον μισθό  του '+name)) 

24     while salary<450 or salary>2000:    #έλεγχος αποδεκτών τιμών  

25             salary=float(input('Δώσε ένα μισθό μεταξύ 450 και 2000')) 

26 
 27     pl=pl+1         #πλήθος εργαζομένων 

28     extra=dwro(salary)      #κλίση συνάρτησης για υπολογισμό επιδόματος 

29     print "Ο υπάλληλος ",name," θα πάρει οικονομική ενίσχυση ",extra," €"  #4.2 

30     #4.3  Υπολογισμός του τελευταίου που πήρε το μεγαλύτερο επίδομα  

31     if  extra>=meg_epidoma:      

32         meg_epidoma=extra 

33         on_ypal=name 

34 print "O ",on_ypal,"πήρε το μεγαλύτερο επίδομα το οποίο είναι ",meg_epidoma," €" #4.3 
 

 



ΘΕΜΑ 2 

 
2.1.  Να γράψετε στο γραπτό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, από τη Στήλη Α του παρακάτω πίνακα και δίπλα 

ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της Στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα 

γράμμα από τη Στήλη Β θα περισσέψει.  

Στήλη Α Στήλη Β 

1.  Χ%3==0: α.   Τελευταίο Ψηφίο αριθμού 

2. X%2==1: β.   Πρώτο ψηφίο ενός τριψήφιου αριθμού 

3. Χ%10 γ.   Ζυγός αριθμός 

4. Χ%100 δ.   Πολλαπλάσιο του 3  

5. (Χ%100)/10 ε.  Μονός αριθμός 

 στ.  Μεσαίο ψηφίο ενός τριψήφιου αριθμού 

             Μονάδες 10 

 

 
2.2.  Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού Python 

1 s='Python' 

2 for i in len(s): 

3      print  s[i] 

4 print s+' 2.7.10' 

 
 

Επίσης δίνεται το παρακάτω υπόδειγμα πίνακα: 

 i Έξοδος 

Αρχικές Τιμές   

1η επανάληψη … … 

… … … 

Να μεταφέρετε στο γραπτό σας τον παραπάνω πίνακα και να συμπληρώσετε τις τιμές του i και τι θα 

εμφανίζεται σε κάθε επανάληψη, προσθέτοντας μια νέα γραμμή στον πίνακα για κάθε επανάληψη του 

προγράμματος.  

Μονάδες 15 

 
 



 
2.1 

1. δ 
2. ε 
3. α 
4. β 
5. στ 

 
 
 
 
2.2 

 i Έξοδος 

Αρχικές Τιμές   

1η επανάληψη 0 P 

2η επανάληψη 1 y 

3η επανάληψη 2 t 

4η επανάληψη 3 h 

5η επανάληψη 4 o 

6η επανάληψη 5 n 

     Python 2.7.10 

 



ΘΕΜΑ 4 
Ένας αθλητής θέλει να καταγράψει πόσες θερμίδες  καταναλώνει καθημερινά για να έχει μια 

ισορροπημένη διατροφή. Να γράψετε πρόγραμμα σε Python το οποίο : 

4.1.   Να διαβάζει επαναληπτικά το όνομα της τροφής και τον  αριθμό των θερμίδων που έχει αυτή,  

ελέγχοντας η τιμή να είναι θετική και μεγαλύτερη του 0 (έλεγχος εγκυρότητας).   Η εισαγωγή των 

στοιχείων θα τερματίζεται όταν δοθεί ως όνομα τροφής η λέξη “ΤΕLOS”.  

Μονάδες 8 

4.2.   Να υπολογίζει το σύνολο των θερμίδων που κατανάλωσε στο τέλος της ημέρας και να 

εμφανίζεται μετά το μήνυμα «Οι συνολικές θερμίδες που κατανάλωσες είναι» 

Μονάδες 6 

4.3   Να υπολογίζει την τροφή με τις περισσότερες θερμίδες που κατανάλωσε και να εμφανίζει το 

όνομα της τροφής αυτής και τον αριθμό των θερμίδων που είχε αυτή.  

Μονάδες 7 

4.4.  Να υπολογίζει και εμφανίζει το πλήθος των τροφών που κατανάλωσε και είχαν πάνω από 500 

θερμίδες.  

Μονάδες 4 

 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό 

τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από 

αυτές. Παράδειγμα:  

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 #αρχικοποίηση μεταβλητών 

2 pl=0              #πλήθος τροφών πάνω από 500 θερμίδες 

3 syn_cal=0    #σύνολο θερμίδων που κατανάλωσε 

4 max_cal=-1  # μέγιστη τιμή 

5 #4.1.  Εισαγωγή δεδομένων  

6 on=raw_input('Δώσε ονομασία τροφής που θέλεις να καταναλώσεις') 

7 #Όσο όνομα τροφής είναι διαφορετικό του TELOS  

8 while on!='TELOS': 

9     #4.1. Εισαγωγή θερμίδων τροφής 

10     cal=int(input('Δώσε των αριθμό των θερμίδων της '+on+' τροφής')) 

11     #Έλεγχος αποδεκτών τιμών για θετική τιμή θερμίδων  

12     while cal<=0: 

13         cal=int(input('Δώσε θετικό αριθμό θερμίδων για την '+on+' τροφή')) 

14     #4.2.  Συνολικός αριθμός θερμίδων που καταναλώθηκαν     

15     syn_cal=syn_cal+cal 

16     #4.3. Υπολογισμός μέγιστης κατανάλωσης θερμίδων  

17     if cal>max_cal: 

18         max_cal=cal 

19         name_cal=on 

20     #4.4.  πλήθος τροφών με  περισσότερες από 500 θερμίδες 

21     if cal>500: 

22         pl=pl+1 

23     on=raw_input('Δώσε επόμενο  όνομα  τροφής  ή TELOS') 

24 #Εκτύπωση ζητουμένων 

25 print 'Οι συνολικές θερμίδες που κατανάλωσες είναι ',syn_cal    #4.1 

26 print 'Η τροφή με τις περισσότερες θερμίδες είναι η ',name_cal,' με',max_cal,' θερμίδες'    #4.2 

27 print pl,'από τις τροφές που κατανάλωσες ήταν πάνω από 500 θερμίδες'        #4.3 
 

 



ΘΕΜΑ 4 

Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου για να ενισχυθούν οικονομικά για την πολυήμερη εκδρομή τους  αποφάσισαν να 

κάνουν μια θεατρική παράσταση στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου τους με την ενδεικτική τιμή των 

2€. Η χωρητικότητα της  αίθουσας εκδηλώσεων είναι 200 άτομα.  Να γράψετε πρόγραμμα σε Python το 

οποίο: 

4.1.  Να διαβάζει το ποσό που δίνει κάθε θεατής  για  να παρακολουθήσει την θεατρική παράσταση μέχρι 

να δοθεί  μια αρνητική τιμή ή μέχρι να καλυφθούν όλες οι θέσεις της αίθουσας. Σε περίπτωση που 

καλύφθηκαν όλες οι θέσεις να εμφανίζει το μήνυμα “Συγχαρητήρια η αίθουσα γέμισε” διαφορετικά πόσες 

θέσεις έμειναν κενές.  

Μονάδες 7 

Στη συνέχεια το πρόγραμμα να υπολογίζει και εμφανίζει μετά από κατάλληλα μηνύματα: 

4.2. Τα συνολικά χρήματα που συγκεντρώθηκαν και το πλήθος των ατόμων που παρακολούθησαν την 

παράσταση.  

Μονάδες 8 

4.3.  Το μεγαλύτερο ποσό που δόθηκε από τους θεατές που παρακολούθησαν την παράσταση. 

Μονάδες 5 

4.4.  Το ποσοστό των θεατών που έδωσαν την ενδεικτική τιμή των 2€. 

Μονάδες 5 

 
 
  

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό τους να 

σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από αυτές. 

Παράδειγμα:  

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 atoma=0       #atoma=τα άτομα που θα παρακολουθήσουν την παράσταση  4.2 , 
   2 pl2=0            #pl2=πόσοι θα δώσουν πάνω από 2€   4.4 

     3 synolo=0              # Το συνολικό ποσό που θα συγκεντρωθεί  4.2 
     4 poso=float(input('Δώσε το ποσό που θέλεις για να παρακολουθήσεις την παράσταση'))  # 4.1  

 5 meg_poso=-1000  # 4.3 Αρχικοποίηση μεγίστου ποσού 
     6 while poso>0 and atoma<200:   # Μέχρι να δωθεί αρνητικό ποσό ή μέχρι να γεμίσει η αίθουσα εκδηλώσεων.  

7        atoma=atoma+1                      #4.2 
       8        synolo=synolo+poso              #4.2  
       9        if poso>meg_poso:                #4.3 
       10            meg_poso=poso 

        11        if poso>2:                                #4.4  
       12            pl2=pl2+1 

         13        poso=float(input('Δώσε επόμενο ποσό ή αρνητική τιμή για τέλος'))    #4.1 
   14 if atoma==200:                              #4.1 Έλεγχος αν γέμισε η αίθουσα εκδηλώσεων.  
   15       print 'Συγχαρητήρια η αίθουσα γέμισε' 

      16 else: 
          17       print ' Εμειναν κενές',200-atoma ,' θέσεις' 

      18 print 'To συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε είναι ',synolo,' €'           #4.2 
    19 print  'Την παράσταση παρακολούθησαν ',atoma,' άτομα'                   #4.2 
    20 if meg_poso!=-1000:                         #4.3   

       21       print  'Το μεγαλύτερο ποσό  που δόθηκε στην παράσταση είναι ',meg_poso,' €' 
   22 if atoma==0  or pl2==0:                     #4.4  

       23       print 'Δεν διαβάστηκαν στοιχεία ή δεν υπήρξαν άτομα που έδωσαν ποσό > από 2€'    #4.1, 4.4 
 24 else: 

          25       print 'Το ποσοστό των θεατών που έδωσαν ποσό > από 2 € είναι ', float(pl2)/atoma*100 ,' %'    #4.4 
  

 



 
ΘΕΜΑ 2 
 
2.1.   Nα γράψετε στο γραπτό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα τις αντίστοιχες εντολές στο περιβάλλον 

IDLE της Python,  που επιτελούν τις παρακάτω λειτουργίες:  

1. Να εκχωρήσετε στη μεταβλητή ar την τιμή κινητής υποδιαστολής 12.40 .   

2. Να αυξήσετε την μεταβλητής ar κατά 40% .  

3. Να καταχωρήσετε στην μεταβλητή new το ακέραιο μέρος της μεταβλητής ar.  

4. Στη μεταβλητή first να καταχωρίσετε το πρώτο ψηφίο του αριθμού 85.  

5. Το τελευταίο ψηφίο του αριθμού 85 να καταχωρηθεί στη μεταβλητή last.  

6. Να εκτυπώσετε το τετράγωνο της μεταβλητής last.  

7. Να εκτυπώσετε την μέση τιμή των μεταβλητών first και last. 

             Μονάδες 7 

 
2.2.  Να   γράψετε στο γραπτό σας το παρακάτω τμήμα προγράμματος χρησιμοποιώντας την εντολή 
επανάληψης while αντί της εντολής επανάληψης for, ώστε να εμφανίζονται τα ίδια αποτελέσματα.   
  

1 for i in range (100,0,-2): 

2         print i 
 

 
 

Μονάδες 10 
 
2.3.  Να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω πρόγραμμα, ώστε να  διαβάζει δύο αριθμούς, να καλεί 

συνάρτηση που θα δέχεται δύο αριθμούς και θα επιστρέφει το γινόμενο τους.  

  
1 def ___(1)____ (x,y):   

2       s=__(2)__  

3       for i in range (_(3)_)  

4              s=s+__(4)__ 

5       return __(5)__  

6    

7 # Κυρίως Πρόγραμμα   

8 a,b=__(6)__(‘Δώσε δύο αριθμούς που θέλεις να πολλαπλασιάσω’)  

9 print ‘Το γινόμενο τους είναι’,multi( _(7)_ , _(8)_)    
 
Στο πρόγραμμα υπάρχουν οκτώ (8) κενά, τα οποία έχουν αριθμηθεί και υπογραμμιστεί. Να γράψετε στο γραπτό σας 
τον αριθμό κάθε κενού και δίπλα τι πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε το τμήμα προγράμματος να εκτελεί σωστά την 
λειτουργία του.   

Μονάδες 8 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1  

1. ar=12.40  

2. ar=ar+ar*40/100.  

3. new=int(ar)  

4. first=85/10 

5. last=85%10 

6. print last**2 

7. print (first+last)/2. 

  

 
2.2      

1 i=100 

2 while     i>0:      

3        print i 

4        i=i-2 

  
 

 
 
 
 
2.3   

1 multi  

2 0        

3 x         

4 y              

5 s        

6 input   

7 a 

8 b     
 
  

  
 



ΘΕΜΑ 4 
Μια εταιρεία παρκινγκ λειτουργεί όλο το 24ωρο σε κεντρικό σημείο της Αθήνας. Η χρέωση για την 

στάθμευση γίνεται κλιμακωτά όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:   

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΩΡΑ  

Μέχρι και 2 ώρες  3.5 €  

3η  και 4η  ώρες  4 €  

5η έως 10η ώρα 4.5  €  

11η έως 24η ώρα 8 € 

Να κατασκευάσετε πρόγραμμα σε Python το οποίο:  

Δ1. Για κάθε αυτοκίνητο που στάθμευσε στο παρκινγκ διαβάζει τον αριθμό κυκλοφορίας μέχρι να 

δοθεί το ΧΧΧ0000. Να θεωρήσετε ότι ο αριθμός  κυκλοφορίας μπορεί να περιέχει τόσο γράμματα 

όσο και αριθμούς.           Μονάδες 5  

Δ2.  Διαβάζει τη διάρκεια στάθμευσης σε ώρες και τη δέχεται μόνο εφ’ όσον είναι  μεγαλύτερη 

από το 0.           Μονάδες 8 

Δ3. Εμφανίζει τον αριθμό κυκλοφορίας και το ποσό που αναλογεί να πληρώσει ο οδηγός του 

αυτοκινήτου.           Μονάδες 4 

Δ4. Υπολογίζει  και εμφανίζει το ποσοστό των αυτοκινήτων που στάθμευσαν για πάνω από 5 ώρες. 

           Μονάδες 8  

  

  
Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό 

τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από 

αυτές. Παράδειγμα:  

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 pla=pl5=0   #4.4 Αρχικοποίηση μεταβλητών πλήθος αυτοκινήτων , πλήθος πάνω από 5 ώρες 

2 #4.1 Εισαγωγή αριθμού κυκλοφορίας 

3 ar_kykl=raw_input('Δώσε τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου')     

4 #4.1 Έλεγχος ο αριθμός κυκλοφορίας να είναι διαφορετικός από την τιμή ΧΧΧ0000 

5 while ar_kykl!='XXX0000':    

6     wres=float(input('Δώσε ώρες στάθμευσης'))    #4.2  Διάβασμα ωρών στάθμευσης 

7 #4.2  Έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων αν οι ώρες είναι θετικές 

8     while wres<=0:           

9         print 'Εδωσες λάθος ώρες'     #4.2  μήνυμα λάθους για  μη αποδεκτή τιμή 

10         wres=int(input('Δώσε ώρες στάθμευσης >0')) 

11     pla=pla+1       #4.4 πλήθος αυτοκινήτων που στάθμευσαν 

12     if wres<=2:     #4.2 Υπολογισμός  κλιμακωτής  χρέωσης  

13         xrewsi=wres*3.5  # οι πρώτες 2 ώρες *3.5 

14     elif wres<=4: 

15 # οι πρώτες 2 ώρες*3.5 και οι υπόλοιπες ώρες *4 

16         xrewsi=2*3.5+(wres-2)*4  

17     elif wres<=10: 

18 # οι πρώτες 2 ώρες*3.5 οι επόμενες 2 ώρες *4 και οι υπόλοιπες *4.5 

19         xrewsi=2*3.5+2*4+(wres-4)*4.5  

20     else: 

21         # οι πρώτες 2 ώρες*3.5 οι επόμενες 2 ώρες *4  οι επόμενες 6 ώρες *4.5 κια οι υπόλοιπες *8 

22         xrewsi=2*3.5+2*4+6*4.5+(wres-10)*8 

23     # 4.3 

24     print 'Το αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ',ar_kykl,'θα πληρώσει ',xrewsi, 

25     print ' € για ',wres,' ώρες στάθμευσης' 

26     if wres>5:   #4.4  έλεγχος πόσα αυτοκίνητα σταθμευσαν πάνω από 5 ώρες 

27         pl5=pl5+1    

28     #διαβάζει επόμενο αριθμό κυκλοφορίας 

29     ar_kykl=raw_input('Δώσε επόμενο αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή ΧΧΧ0000 για τέλος ') 

30 if pla!=0 and pl5!=0: 

31     pososto=pl5/float(pla)*100   #4.4 υπολογισμός ποσοστού  

32     print 'Το ποσοστό των αυτοκινήτων που στάθμευσαν πάνω από 5 ώρες είναι: ',pososto,' %' 

33 else: 

34     print 'Δεν διαβάστηκαν δεδομένα ή δεν στάθμευσαν αυτοκίνητα  πάνω από 5 ώρες' 
 

 



ΘΕΜΑ 2 
2.1.  Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος: 

1 test=input(‘Παρακαλώ δώσε το βαθμό που πήρες από το τέστ’) 
    2 if test<=20: 

         3    #Εμφωλευμένο if 
         4    if test>=18: 

        5           print  ‘Μπράβο τα πήγες πολύ καλά’ 
     6           # για 18<=test<=20 

      7    else: 
         8           if test>=15: 

       9               print  ‘Μπράβο τα αρκετά καλά’ 
    10               # για 15<=test<=18 

     11          else: 
        12                 if test>=10: 

      13                           print  ‘Τα πήγες σχετικά καλά’ 
   14                           # για 10<=test<=15 

    15                 else: 
       16                           print  ‘θα πρέπει να διαβάσεις ξανά το κεφάλαιο’ 

17                           # για test<10 
    18 else: 

          19       # για test>20 
        20       print  ‘Ο βαθμός που έδωσες είναι πάνω από είκοσι’ 

    

              

α). Τι πιστεύετε ότι κάνει το πρόγραμμα; Λειτουργεί σωστά για όλες τις τιμές εισόδου; Αν όχι να 

αιτιολογήσετε με ποια τιμή εισόδου δημιουργείτε πρόβλημα;       Μονάδες 5 

β). Να τροποποιήσετε  κατάλληλα το παραπάνω τμήμα προγράμματος ώστε να λειτουργεί σωστά 

για οποιαδήποτε τιμή εισόδου και να  το ξαναγράψετε στο γραπτό σας (διορθωμένο) 

χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την εντολή  if…elif…else  εξαλείφοντας το εμφωλευμένο if.   

Μονάδες 10 
 
2.2.   Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε Python: 

1 L=[] 
  2 for i in range (10): 

 3       L= [i] + L   
 4 print  L 

   

Να γράψετε στο γραπτό σας τι θα εμφανιστεί μετά  την εκτέλεση της εντολής  print  L (αριθμός 

γραμμής 4).           Μονάδες 5 

 
 



2.3.  Στο παρακάτω τμήμα προγράμματος Python να συμπληρώστε κατάλληλα την συνθήκη της 

εντολής while (εντολή 2), ώστε να γίνεται έλεγχος εγκυρότητας τιμών εξασφαλίζοντας  ότι ο 

χρήστης θα εισάγει τελικά μια από τις  τιμές  ‘ναι’ ή ‘όχι’, σε διαφορετική περίπτωση θα εμφανίζεται 

μήνυμα λάθους.  

1 choice=raw_input(‘Σας ενδιαφέρει ο προγραμματισμός?(ναι/οχι)’) 

2 while  ______________: 
     3 print ‘ Έδωσες λάθος τιμή’ 

    4 choice=raw_input(‘Παρακαλώ δώστε μια από τις τιμές ναι ή οχι’) 
  

Να γράψετε  στο γραπτό σας την κατάλληλη συνθήκη ώστε να υλοποιεί τον αναφερόμενο έλεγχο 
εγκυρότητας.           Μονάδες 5 
 

 
 
 
 
 
 



ΘΕΜΑ 2 
 
2.1. 
α). Το πρόγραμμα αυτό διαβάζει τον βαθμό ενός τεστ και εμφανίζει τον χαρακτηρισμό της 

επίδοσης του. Το πρόγραμμα έχει ένα λογικό λάθος. Σε περίπτωση που δοθεί για βαθμός μια 

αρνητική τιμή το πρόγραμμα εκτελείται κανονικά και εμφανίζει το εσφαλμένο μήνυμα  «Θα πρέπει 

να διαβάσεις ξανά το κεφάλαιο. Μην διστάσεις να μου πεις τις απορίες σου» ενώ θα έπρεπε να 

βγάλει ένα μήνυμα λάθους  ότι η τιμή είναι αρνητική ή μη αποδεκτή.       

β). Το τμήμα προγράμματος που θα λειτουργεί σωστά για οποιαδήποτε τιμή εισόδου, χωρίς 

εμφωλευμένο if και με αποκλειστική χρήση της εντολής  if…elif…else  (πολλαπλή επιλογή) θα είναι 

το ακόλουθο: 

1 test=input(‘Παρακαλώ δώσε το βαθμό που πήρες από το τέστ’) 

2 if test<0: 

3      print ‘Έδωσες Λάθος βαθμό ’ 

4 elif test>20: 

5      print ‘Έδωσες Λάθος βαθμό ’ 

6 elif test>=18 and test<=20: 

7           print  ‘Μπράβο τα πήγες πολύ καλά’ 

8           # για 18<=test<=20 

9 elif test>=15 and test<18: 

10               print  ‘Μπράβο αρκετά καλά’ 

11               # για 15<=test<18 

12 elif test>=10 and test<15: 

13               print  ‘Τα πήγες σχετικά καλά’ 

14               # για 10<=test<15 

15 else: 

16               print  ‘θα πρέπει να διαβάσεις ξανά το κεφάλαιο’ 

17               # για test<10 
  

 
2.2.  
 
[9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0] 
 
 
2.3.  
while  choice!='ναι' and choice!='οχι' :  
 
 

 



ΘΕΜΑ 2 
2.1  Να γράψετε ςτο γραπτό  ςασ ιςοδφναμο με το παρακάτω τμιμα προγράμματοσ Python, 

ςτο οποίο θ ςφνκετθ if κα ζχει αντικαταςτακεί από δφο απλζσ if: 

1 if HUMIDITY >= 0.30 and HUMIDITY <= 0.50: 

2     print  "Φυςιολογικι υγραςία." 

3 else: 

4     print  "Τγραςία εκτόσ φυςιολογικϊν ορίων." 
 

 
Μονάδες 10 

 

2.2  Σο ακόλουκο πρόγραμμα ςε Python ζχει γραφεί για να διαβάηει από το πλθκτρολόγιο 

διαδοχικά κετικοφσ ακεραίουσ μζχρι να διαβαςτεί το 0 και να εμφανίηει ςτθν οκόνθ: α) τον 

μεγαλφτερο από τουσ αρικμοφσ που ειςιχκθςαν και β) το άκροιςμα όςων ιταν πολλαπλάςια 

του 10. το πρόγραμμα, όμωσ, υπάρχουν πζντε (5) λάκθ. Για κάκε ζνα από τα λάκθ να γράψετε 

ςτο γραπτό ςασ τον αρικμό τθσ γραμμισ ςτθν οποία το εντοπίςατε, να περιγράψετε το λάκοσ 

και να δθλϊςετε το είδοσ του (λογικό ι ςυντακτικό): 

1 MAX = 0 

2 SUM_10 = 0 

3 NUM= int(input('ΔΩΕ ΘΕΣΙΚΟ ΑΚΕΡΑΙΟ:')) 

4 while  NUM != 0: 

5     if NUM > MAX: 

6         NUM = MAX 

7     if NUM / 10 == 0: 

8         SUM_10 = SUM_10 + 1 

9     NUM= input(int('ΔΩΕ ΘΕΣΙΚΟ ΑΚΕΡΑΙΟ  Ή 0 ΓΙΑ ΣΕΡΜΑΣΙΜΟ :')) 

10 print 'Ο ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ ΑΠΟ ΣΟΤ ΔΟΘΕΝΣΕ ΑΡΙΘΜΟΤ: ' , MAX 

11 print  'ΑΘΡΟΙΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΩΝ ΣΟΤ 10: '  SUM_10 
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ΘΕΜΑ 2 

2.1  Ιςοδφναμο τμήμα προγράμματοσ : 

1 if HUMIDITY >= 0.30 and HUMIDITY <= 0.50: 

2     print  "Φυςιολογική υγραςία." 

3 If  HUMIDITY < 0.30 or HUMIDITY > 0.50 :  

4     print  "Υγραςία εκτόσ φυςιολογικών ορίων." 
 

Εναλλακτικά: 

1 if HUMIDITY >= 0.30 and HUMIDITY <= 0.50: 

2     print  "Φυςιολογική υγραςία." 

3 if  not(HUMIDITY >= 0.30 and HUMIDITY <= 0.50) : 

4     print  "Υγραςία εκτόσ φυςιολογικών ορίων." 
 

 

2.2 

 

Αριθμός 
γραμμής 

Περιγραφή λάθους 
Είδος 

λάθους 

4 
NUM = MAX Αν βρεθεί αριθμόσ  μεγαλφτεροσ  από τον 
ΜΑΧ, ενημερώνεται ο MAX κι όχι ο αριθμόσ . Σωςτό: 
MAX= NUM  

Λογικό 

7 
if NUM / 10 == 0 . Ο τελεςτήσ υπολοίπου τησ διαίρεςησ 

γράφεται  %  κι  όχι  /   Σωςτό:  if NUM % 10 == 0 
Λογικό 

8 
SUM_10 = SUM_10 + 1. Σωςτό:  SUM_10 = SUM_10 + 
NUM 

Λογικό 

9 NUM= input(int('…')) Σωςτό:  NUM= int(input(΄…')) Συντακτικό 

11 Λείπει το κόμμα (,) μεταξφ μηνφματοσ και μεταβλητήσ Συντακτικό 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Ζνασ Οίκοσ Δθμοπραςιών διοργάνωςε δθμοπραςία με ςκοπό τθν πώλθςθ 12 πινάκων 

ηωγραφικισ γνωςτοφ Ζλλθνα ηωγράφου. Οι μιςοί από τουσ πίνακεσ αυτοφσ ζχουν ωσ γενικό 

κζμα «ΤΟΠΙΟ» και οι άλλοι μιςοί ζχουν ωσ γενικό κζμα «ΠΟΡΤΡΕΤΟ». Βάςει των κανονιςμών 

του, για κάκε αντικείμενο που πωλείται ςαν αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ ο Οίκοσ 

Δθμοπραςιών παρακρατεί το 20% τθσ τιμισ πώλθςθσ. Να αναπτφξετε πρόγραμμα ςε γλώςςα 

προγραμματιςμοφ Python το οποίο: 

4.1 Για κάκε πίνακα ηωγραφικισ που δθμοπρατικθκε να διαβάηει τον τίτλο του, το κζμα του 

(‘Τ’ για ΤΟΠΙΟ ι ‘Π’ για ΠΟΡΤΡΕΤΟ), τθν τιμι εκκίνθςισ του ςτθ δθμοπραςία ςε ευρώ και τθν 

τιμι πώλθςισ του ςε ευρώ (0 ευρώ αν δεν πουλικθκε). Δεν χρειάηεται ζλεγχοσ των 

ειςαγόμενων δεδομζνων ωσ προσ τθν εγκυρότθτά τουσ. Θεωρείςτε πωσ πουλικθκε 

τουλάχιςτον ζνασ πίνακασ ηωγραφικισ. 

Μονάδες 7 

4.2 Να εντοπίηει και να εμφανίηει ςτθν οκόνθ τον τίτλο του πίνακα ηωγραφικισ που είχε τθ 

μεγαλφτερθ διαφορά μεταξφ τιμισ πώλθςθσ και τιμισ εκκίνθςθσ. Θεωρείςτε πωσ ο πίνακασ 

αυτόσ είναι μοναδικόσ. 

Μονάδες 8 

4.3 Να υπολογίηει και να εμφανίηει ςτθν οκόνθ με κατάλλθλο μινυμα το πλικοσ των πινάκων 

που πωλικθκαν, κακώσ και το ςυνολικό ποςό τθσ προμικειασ που κα ειςπράξει ο Οίκοσ 

Δθμοπραςιών για τθν πώλθςι τουσ. 

Μονάδες 10 

 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανισ θ φπαρξθ τθσ ίδιασ εςοχισ, ςυςτινεται οι μακθτζσ ςτο γραπτό 

τουσ να ςθμειώνουν τισ εντολζσ που ανικουν ςτο ίδιο μπλοκ με μία κάκετθ γραμμι μπροςτά 

από αυτζσ. Παράδειγμα:  

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 MAX_DIAF= -1  # 4.2 Μζγιςτη διαφορά μεταξφ τιμήσ πώληςησ-εκκίνηςησ 

2 sold = 0  # 4.3 Αρχικοποίηςη πλήθουσ πινάκων που πωλήθηκαν 

3 sum_sold = 0  # 4.3 Αρχικοποίηςη ςυνολικοφ ποςοφ πωλήςεων 

4 
 5 # 4.1: Ειςαγωγή των δεδομζνων 

6 for i in range(12): 

7     TITLE= raw_input('Δώςε τον τίτλο του πίνακα:') 

8     THEMA= raw_input('Δώςε το θζμα του (Π για πορτρζτο ή Τ για τοπίο:') 

9     TIMH_EKKIN = float(input('Δώςε την τιμή εκκίνηςησ (ςε ευρώ):')) 

10     TIMH_TEL = float(input('Δώςε την τιμή πώληςησ (0 αν δεν πωλήθηκε):')) 

11     #  4.2: Διαφορά μεταξφ τιμή πώληςησ και εκκίνηςησ 

12     DIAF = TIMH_TEL - TIMH_EKKIN 

13     if DIAF > MAX_DIAF: 

14         MAX_DIAF = DIAF 

15         MAX_TITLE = TITLE 

16     #  4.3: Αν ο πίνακασ πωλήθηκε 

17     if TIMH_TEL != 0: 

18         sold = sold + 1 

19         sum_sold = sum_sold + TIMH_TEL 

20 
 21 #  4.2 

22 print  'Πίνακασ με τη μζγιςτη διαφορά τιμήσ πώληςησ-εκκίνηςησ:', MAX_TITLE 

23 #  4.3 

24 print  'Πλήθοσ πινάκων που πωλήθηκαν: ', sold 

25 PROM= sum_sold  * 20 / 100. 

26 print 'Συνολικό ποςό προμήθειασ για τον Οίκο Δημοπραςιών ', PROM, ' ευρώ.' 
 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 Να γραφοφν ωσ εντολζσ τθσ Python οι ακόλουκεσ εκφράςεισ:  

Α.  Η τιμι τθσ μεταβλθτισ Ζ είναι ανάμεςα ςτο 1 και ςτο 100 (χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται οι 

δφο ακραίεσ τιμζσ)  

Β. Η τιμι τθσ ακζραιασ μεταβλθτισ Υ είναι άρτιοσ αρικμόσ αλλά όχι πολλαπλάςιο του 4 

Γ. Η μεταβλθτι Χ ζχει τθν τιμι 1 ι τθν τιμι 2 

Δ. Το τελευταίο ψθφίο τθσ ακζραιασ μεταβλθτισ ΑΡ είναι 5 

Ε. Η απόλυτθ τιμι τθσ μεταβλθτισ Κ είναι 35 

Μονάδες 10 

 

2.2  Το ακόλουκο πρόγραμμα ςε Python ζχει γραφεί για να διαβάηει επαναλθπτικά το φψοσ 

άγνωςτου πλικουσ ακλθτϊν και να υπολογίηει και να εμφανίηει ςτθν οκόνθ το μζςο φψοσ 

τουσ. Η ειςαγωγι των δεδομζνων ολοκλθρϊνεται όταν καταχωρθκοφν τα φψθ 50 ακλθτϊν ι 

όταν δοκεί ωσ φψοσ το 0. Στο πρόγραμμα, όμωσ, υπάρχουν πζντε (5) λάκθ. Για κάκε ζνα από τα 

λάκθ αυτά να γράψετε ςτο γραπτό ςασ τον αρικμό τθσ γραμμισ ςτθν οποία το εντοπίςατε, να 

περιγράψετε το λάκοσ και να δθλϊςετε το είδοσ του λάκουσ (λογικό ι ςυντακτικό): 

1 COUNT = 0 

2 SUM = 0 

3 HEIGHT= float(input('ΔΩΣΕ ΥΨΟΣ ΑΙΛΗΤΗ (ςε εκ.)  Θ 0 ΓΚΑ ΤΕΡΜΑΤΚΣΜΟ :'))  

4 while  HEIGHT <>0 or COUNT < 50: 

5     SUM = SUM + HEIGHT 

6     COUNT = COUNT + 1 

7  

8 if COUNT =! 0: 

9     MO = COUNT / SUM 

10     print 'ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ ΜΑΙΗΤΩΝ:' , MO 

11 elif: 

12     print 'ΔΕΝ ΔΟΙΗΚΑΝ ΣΤΟΚΧΕΚΑ' 
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ΘΕΜΑ 2 

2.1 

Α.  Ζ > 1 and Z < 100 

Β. Τ % 2 == 0 and Τ % 4 != 0 

Γ.  Χ == 1 or Χ == 2 

Δ. ΑΡ % 10 == 5 

Ε.  abs( Κ ) == 35 

 

2.2 

 

Αριθμός 
γραμμής 

Περιγραφή λάθους 
Είδος 

λάθους 

4 

Για να ςυνεχιςτεί θ επανάλθψθ πρζπει να μθν ζχει δοκεί 
το 0 και να μθν ζχουν καταχωρθκεί τα φψθ 50 ακλθτϊν. 
Λανκαςμζνα, λοιπόν,  χρθςιμοποιείται ο λογικόσ τελεςτισ 
or για να ςυνδζςει τισ δφο επιμζρουσ ςυνκικεσ. ωςτό: 

HEIGHT <>0 and COUNT < 50 

Λογικό 

7 

Πριν ολοκλθρωκεί ο βρόχοσ while, πρζπει να διαβαςτεί το 
επόμενο φψοσ. Λείπει θ εντολι: 
HEIGHT= float(input('ΔΩΕ ΤΨΟ ΑΙΛΗΣΗ (ςε εκ.)  Θ 0 ΓΚΑ 
ΣΕΡΜΑΣΚΜΟ :')) 

Λογικό 

8 
Ο τελεςτισ του διάφορου γράφεται  != κι όχι =!. ωςτό: 

 if COUNT != 0: 
υντακτικό 

9 
MO = COUNT / SUM Σο μζςο φψοσ υπολογίηεται 
διαιρϊντασ το ςυνολικό φψοσ δια του πλικουσ των 
ακλθτϊν κι όχι το αντίκετο. ωςτό: MO = SUM /COUNT 

Λογικό 

11 elif:  ωςτό: else: υντακτικό 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Ένασ τραπεηικόσ οργανιςμόσ διοργανϊνει διαγωνιςμό για τθν πρόςλθψθ 100 πτυχιοφχων. Στθν 

α’ φάςθ του διαγωνιςμοφ ςυμμετζχουν 350 υποψιφιοι και θ βακμολογία τουσ υπολογίηεται 

ακροιςτικά βάςει των κριτθρίων του ακόλουκου πίνακα. Στθν επόμενθ φάςθ του διαγωνιςμοφ 

κα προκρικοφν όςοι ςυγκζντρωςαν κατά τθν α’ φάςθ περιςςότερουσ από 10 βακμοφσ. 

Ανώτατοσ τίτλοσ ςπουδών 
Εργαςιακή εμπειρία ςτα 

χρηματοοικονομικά 

Είδοσ πτυχίου Βαθμόσ 
Έτη 

προϋπηρεςίασ 
Βαθμόσ 

‘Δ’ για Διδακτορικό 

Δίπλωμα 
5 

Τουλάχιςτον 

10 

2 βακμοί ανά 

ζτοσ 

προχπθρεςίασ  

‘Μ’ για Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα 
3 3-9 

1 βακμόσ ανά 

ζτοσ 

προχπθρεςίασ 

‘Π’ για Βαςικό Πτυχίο 1 0-2 0 

Να αναπτυχκεί πρόγραμμα ςε Python το οποίο:  

4.1 Να διαβάηει για κάκε υποψιφιο τον κωδικό υποψθφίου (1-350), τον ανϊτατο τίτλο 

ςπουδϊν του (‘Δ’, ‘Μ’, ι ‘Π’) και τα ζτθ προχπθρεςίασ του ςτον χρθματοοικονομικό τομζα. Δεν 

χρειάηεται ζλεγχοσ των ειςαγόμενων δεδομζνων ωσ προσ τθν εγκυρότθτά τουσ. 

Μονάδεσ 5 

4.2  Να υπολογίηει τθ ςυνολικι βακμολογία κάκε υποψθφίου, με βάςθ τα δοςμζνα κριτιρια. 

Να ελζγχει αν ο υποψιφιοσ περνά ςτθ β’ φάςθ του διαγωνιςμοφ ι όχι και να εμφανίηει 

ανάλογο μινυμα.   

Μονάδεσ 14 

4.3 Να υπολογίηει και να εμφανίηει με κατάλλθλο μινυμα το πλικοσ των υποψθφίων που δεν 

πζραςαν ςτθν επόμενθ φάςθ του διαγωνιςμοφ.  

Μονάδεσ 6 



Σημείωςη. Για να είναι εμφανισ θ φπαρξθ τθσ ίδιασ εςοχισ, ςυςτινεται οι μακθτζσ ςτο γραπτό 

τουσ να ςθμειϊνουν τισ εντολζσ που ανικουν ςτο ίδιο μπλοκ με μία κάκετθ γραμμι μπροςτά 

από αυτζσ. Παράδειγμα:  

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 pl = 0  # 4.3 Αρχικοποίηςη πλήθουσ υποψηφίων που δεν προκρίνονται 

2 
 3 for i in range(350):     # 4.1: ειςαγωγή των δεδομζνων 

4     KOD = int(input('Δϊςε τον κωδικό του υποψηφίου (1-350):')) 

5     DEGREE = raw_input('Δϊςε τον ανϊτατο τίτλο ςπουδϊν του (Δ, Μ ή Π):') 

6     EXPER= int(input('Δϊςε τα ζτη προχπηρεςίασ του ςτα χρηματοοικονομικά:')) 

7 
 8 #  4.2: υπολογιςμόσ ςυνολικήσ βαθμολογίασ υποψηφίου 

9     if  DEGREE ==  'Δ': 

10         B= 5 

11     elif  DEGREE ==  'Μ': 

12         B= 3 

13     else:    # ζχει το Βαςικό Πτυχίο 

14         B= 1 

15 
 16     if   EXPER >= 10: 

17         B= B + EXPER * 2 

18     elif   EXPER >= 3: 

19         B= B + EXPER 

20     

21     if B >10 :     #  4.2 

22         print  'Ο υποψήφιοσ με κωδικό ', KOD,  ' περνά ςτη β φάςη του διαγωνιςμοφ' 

23     else: 

24         print  'Ο υποψήφιοσ με κωδικό ', KOD,  ' δεν περνά ςτη β φάςη .' 

25         pl = pl +1  # 4.3 αφξηςη υποψηφίων που δεν προκρίνονται 

26 
 27 print  'Πλήθοσ υποψηφίων που δεν πζραςαν ςτην επόμενη φάςη: ', pl   # 4.3 

 

 



   
 

   
 

ΘΕΜΑ 2 

2.1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος στη γλώσσα προγραμματισμού Python. Να 

γράψετε στο γραπτό σας τα αποτελέσματα που θα εμφανιστούν αν δοθεί σαν είσοδος η τιμή 

7. 

1 x=int(input('Δώσε ακέραιο αριθμό: ')) 

2 print (x % 3) 

3 x=x / 3 

4 print x 

5 x=x+(x % 3) 

6 print x 

7 x=x /3 

8 print x 
 

 

Μονάδες 12 

 

2.2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος στη γλώσσα προγραμματισμού Python. Να 

μετατραπεί σε ισοδύναμο τμήμα προγράμματος, σε γλώσσα προγραμματισμού Python, 
χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την δομή επανάληψης while:  

1 s=0 

2 for i in range (1,10, 2): 

3     s=s+i 

4 print s 
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ΘΕΜΑ 2 

2.1.  

Γραμμή 2:  1 

Γραμμή 4:  2 

Γραμμή 6:  4  

Γραμμή 8:  1 

 

2.2.   

Το τμήμα προγράμματος με την μετατροπή θα είναι: 

1 s=0 

2 i=1 

3 while i<10: 

4     s=s+i 

5     i=i+2 

6 print s 
 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Το ωράριο ενός εργαζομένου στην ναυπηγική ζώνη της Samsung στην Ιαπωνία είναι 38 ώρες την εβδομάδα και το 

ωρομίσθιο είναι 9.80€. Κάθε εργαζόμενος έχει την δυνατότητα να εργαστεί υπερωριακά μέχρι και 30 ώρες την 

εβδομάδα, σύμφωνα με τις εργασιακό πλαίσιο της χώρας. Για τις υπερωρίες κάθε εργαζόμενος αμείβεται 

κλιμακωτά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Ώρες υπερωρίας Ωρομίσθιο υπερωρίας 

1-19 12€ 

20-25 15€ 

26-30 18€ 

 

Οι παραπάνω αμοιβές υπόκεινται σε φορολογία 15%. Να αναπτύξετε πρόγραμμα στην γλώσσα προγραμματισμού 

Python το οποίο 

4.1. Να διαβάζει για έναν εργαζόμενο το όνομα και τις συνολικές ώρες εργασίας του κατά την διάρκεια μιας 

εβδομάδας, ελέγχοντας αν οι ώρες εργασίας είναι αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 38 και μικρότερος ή ίσος του 

68. Σε περίπτωση λανθασμένης εισαγωγής να ζητά ξανά τον αριθμό ωρών ανά εβδομάδα.  

Μονάδες 6 

4.2. Να υπολογίζει την μεικτή εβδομαδιαία αποζημίωση του εργαζομένου, λαμβάνοντας υπόψη το ωρομίσθιο του 

κανονικού ωραρίου και το ωρομίσθιο των υπερωριών. 

Μονάδες 10 

4.3. Να υπολογίζει τον φόρο που αντιστοιχεί στην συνολική εβδομαδιαία αποζημίωση του εργαζομένου και τις 

καθαρές αποδοχές του. 

Μονάδες 5 

4.4. Να εμφανίζει με κατάλληλο μήνυμα το όνομα του εργαζομένου και τις μεικτές εβδομαδιαίες αποδοχές του. 

Επίσης σε άλλη γραμμή τον φόρο που αντιστοιχεί στις μεικτές εβδομαδιαίες αποδοχές και τις καθαρές αποδοχές 

του.   

Μονάδες 4 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό τους να 

σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 mixd=0 # 4.2 αρχικοποίηση μεικτής αποζημίωσης 

2 #4.1 Διαβάζει το όνομα του εργαζόμενου 

3 name=raw_input('Δώσε το όνομα του εργαζόμενου: ') 

4 #4.1 Διαβάζει τις ώρες εργασίας μιας εβδομάδας 

5 wres=int(input('Δώσε τις ώρες εργασίας μιας εβδομάδας: ')) 

6 #4.1 Ελέγχει αν οι ώρες εργασίας πληρούν τις προϋποθέσεις του προβλήματος 

7 while wres<38 or wres>68: 

8     wres=int(input('Δώσε σωστά τις ώρες εργασίας μιας εβδομάδας (38-68): ')) 

9 #4.2 Υπολογίζει την μεικτή εβδομαδιαία αποζημίωση 

10 misthos=38*9.80 #4.2 Υπολογίζει τον βασικό μισθό 

11 wres_yper=wres-38 #4.2 Υπολογίζει τις ώρες υπερωρίας 

12 #4.2 Υπολογίζει τον μισθό των υπερωριών κλιμακωτά 

13 if wres_yper !=0: 

14     if wres_yper<=19: 

15         misthos_yper=wres_yper*12 

16     elif wres_yper<=25: 

17         misthos_yper=19*12+ (wres_yper-19)*15 

18     else: 

19         misthos_yper=19*12+6*15+ (wres_yper-25)*18 

20 mixd=misthos + misthos_yper 

21 #4.3 Υπολογισμός φόρου 

22 foros=mixd*15/100 

23 #4.3 Υπολογισμός καθαρού μισθού 

24 teliko_poso=mixd-foros 

25 #4.4 Εμφανίσεις ονόματος, μεικτού μισθού, φόρου και καθαρού μισθού 

26 print 'Ο εργαζόμενος: ', name, ' έχει μεικτό μισθό: ', mixd, 'ευρώ' 

27 print 'Του αναλογεί φόρος: ',foros ,'ευρώ και έχει καθαρές αποδοχές: ', teliko_poso,'ευρώ' 
 

 



   
 

   
 

ΘΕΜΑ 2 

2.1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος στη γλώσσα προγραμματισμού Python. Τι τιμή θα εμφανιστεί 

κατά την εκτέλεσή του; 

1 sum = 0 

2 for i in range(1, 8,3): 

3     sum = sum + i **2 

4 print 'Το άθροισμα είναι: ',sum 
 

 

Μονάδες 6 

2.2.  Στον παρακάτω πίνακα η στήλη Α περιέχει αριθμητικές πράξεις (παραστάσεις) ενώ η στήλη Β περιέχει την 

αποτίμησή τους (αποτέλεσμα τους) στο IDLE της Python. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1,2,3,4,5 

της  Στήλης Α και δίπλα το γράμμα α, β, γ, δ, ε της Στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοιχία. 

 

Στήλη Α Στήλη Β  

1.    5%6 α. 3 

2.    7%3-3**2 β. 1 

3.    8/5*3 γ. 5 

4.    3*(7%2)-6/(1+1) δ. -8  

5.     3**2%2**2 ε. 0 

 στ. 12 

Μονάδες 10 

 

2.3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος στη γλώσσα προγραμματισμού Python. Να μετατραπεί σε 

ισοδύναμο τμήμα προγράμματος, σε γλώσσα προγραμματισμού Python, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την δομή 

επανάληψης for.  

1 X=13 

2 while X<=20 : 

3    print X 

4    X =X+2  

5 print X+2 
 

 
  
 

Μονάδες 9 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1.  

Θα εμφανιστεί το 66, αφού θα γίνουν 3 επαναλήψεις με τιμές του μετρητή 1, 4, 7. 

Άρα sum=1+16+49=66 

2.2.  

Οι αντιστοιχίες είναι: 

1-γ 

2-δ 

3-α 

4-ε 

5-β 

2.3.  Ενδεικτική λύση που δίνει τις εκτυπώσεις 13,15,17,19,21, όπως το αρχικό τμήμα 

προγράμματος 

1 for X in range (13,21,2): 

2     print X 

3 print X+2 
 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 
Ένα κατάστημα αθλητικών ειδών προσφέρει στους πελάτες του τα παρακάτω ποσοστά εκπτώσεων, 

ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξει ο πελάτης:  

 

Τρόπος πληρωμής Ποσοστό έκπτωσης (%) 

Μετρητά 15 

Κάρτα 7 

 
Να αναπτύξετε πρόγραμμα στην γλώσσα προγραμματισμού Python το οποίο: 

4.1. Να διαβάζει για έναν πελάτη την συνολική αξία των αθλητικών ειδών που αγόρασε και τον τρόπο 

πληρωμής. Η αξία να είναι θετικός αριθμός και ο τρόπος πληρωμής cash αν πληρώνει μετρητοίς ή card 

αν πληρώνει με χρήση κάρτας. Να ελέγχει αν η αξία είναι θετικός αριθμός και ο τρόπος πληρωμής cash 

ή card. Σε περίπτωση λανθασμένης εισαγωγής της αξίας ή του τρόπου πληρωμής, να ζητά ξανά την αξία 

ή τον τρόπο πληρωμής.  

Μονάδες 10 

4.2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσό της έκπτωσης ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής. 

Μονάδες 6 

4.3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει, το τελικό ποσό πληρωμής. 

Μονάδες 4 

4.4. Στην περίπτωση που το τελικό ποσό πληρωμής είναι μεγαλύτερο των 280 ευρώ να εμφανίζει το 

μήνυμα ‘Κερδίσατε δώρο 10 ευρώ στην επόμενη αγορά σας’.  

Μονάδες 5 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό τους να 
σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από αυτές. 
Παράδειγμα: 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

1 #4.1 Εισαγωγή και έλεγχος αξίας αγορών  

2 axia=float(input(' Δώσε την συνολική αξία των αγορών (>0): ')) 

3 while axia<=0: 

4     axia=float(input(' Δώσε σωστά την συνολική αξία των αγορών (>0): ')) 

5 #4.1 Εισαγωγή και έλεγχος τρόπου πληρωμής 

6 tropos=raw_input(' Δώσε τρόπο πληρωμής (cash/card): ') 

7 while tropos !='cash' and tropos!='card': 

8     tropos=raw_input(' Δώσε σωστά τον τρόπο πληρωμής (cash/card): ') 

9 #4.2 Υπολογισμός και εμφάνιση ποσού έκπτωσης 

10 if tropos =='cash': 

11     ekpt=axia*15/100 

12 else: 

13     ekpt=axia*7/100 

14 print 'Η έκπτωση είναι: ', ekpt 

15 #4.3 Υπολογισμός και εμφάνιση τελικού ποσού πληρωμής 

16 teliko=axia-ekpt 

17 print 'Η τελική αξία των προϊόντων είναι: ', teliko 

18 #4.4 Έλεγχος τελικού ποσού και εμφάνιση μηνύματος 

19 if teliko > 280: 

20     print 'Κερδίσατε δώρο 10 ευρώ στην επόμενη αγορά σας' 

21 else: 

22     print ' Ευχαριστούμε για τις αγορές σας' 
 

 

 



   
 

   
 

ΘΕΜΑ 2 

2.1. Δίνονται οι τιμές των μεταβλητών A=2, B=1, C=3, D=4 και η παρακάτω σύνθετη λογική έκφραση: 

 

not (C*4 % 2 == B**(C-2) and (D== 8 / A)) or (A +B**0 ==3) 

 

Να αντικαταστήσετε τις μεταβλητές με τις τιμές που δίνονται, να εκτελέσετε τις αριθμητικές πράξεις, να 

κάνετε τις απαραίτητες συγκρίσεις και να εκτελέσετε τις λογικές πράξεις, ώστε να υπολογίσετε την τελική 

τιμή της έκφρασης. 

 

Μονάδες 5 

2.2. Να σχεδιάσετε τον πίνακα τιμών και τις τιμές που θα εμφανιστούν στην οθόνη μετά την εκτέλεση 

του παρακάτω τμήματος προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού Python 

1 x =2 

2 for k in range(15,1,-2): 

3     x= x + k 

4     print x 

5     print x%2 
 

 

Μονάδες 14 

2.3 Συμπληρώστε την συνθήκη επιλογής στο παρακάτω πρόγραμμα σε γλώσσα Python έτσι ώστε να 

εμφανίζει αν ένας μαθητής περνάει την τάξη ή όχι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των γραπτών του σε 

5 μαθήματα. Ο μαθητής περνάει την τάξη αν ο μέσος όρος των βαθμών του στα 5 μαθήματα είναι 

τουλάχιστον 10 αλλά δεν πρέπει σε κανένα μάθημα να έχει βαθμό κάτω από 8.  

1 a = int(input('Δώσε βαθμό για το πρώτο μάθημα: ')) 

2 b = int(input('Δώσε βαθμό για το δεύτερο μάθημα: ')) 

3 c = int(input('Δώσε βαθμό για το τρίτο μάθημα: ')) 

4 d =int(input('Δώσε βαθμό για το τέταρτομάθημα: '))  

5 e = int(input('Δώσε βαθμό για το πέμπτο μάθημα: ')) 

6 mo = (a+b+c+d+e)/5 

7 if (________________________________): 

8     print ' Πέρασες την τάξη' 

9 else: 

10     print 'Δεν πέρασες την τάξη' 
 

 

 

Μονάδες 6 



ΘΕΜΑ 2 

2.1.  Η τιμή της παράστασης είναι  

True 

2.2.  

Οι τιμές είναι: 

17 

1 

30 

0 

41 

1 

50 

0 

57 

1 

62 

0 

65 

1 

2.3.  Η συνθήκη θα είναι όπως παρακάτω: 

if (mo >= 10 and a>=8 and b>=8 and c>=8 and d>=8 and e>=8) 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Το γραπτό ενός μαθητή στις τελικές εξετάσεις αξιολογείται αρχικά από δυο βαθμολογητές και ο τελικός 

βαθμός είναι ο μέσος όρος τους. Αν η διαφορά των δύο βαθμολογητών είναι από 2 και πάνω μονάδες 

αξιολογείται και από τρίτο βαθμολογητή. Στην περίπτωση αυτή ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των 

τριών βαθμολογητών.  

Να αναπτύξετε πρόγραμμα υπολογισμού του τελικού βαθμού στην γλώσσα προγραμματισμού Python 

το οποίο: 

4.1. Να διαβάζει τους βαθμούς του πρώτου και του δεύτερου. Οι βαθμοί πρέπει να είναι μεταξύ 1 και 

20. Σε περίπτωση που η εισαγωγή κάποιου βαθμού είναι έξω από τα επιτρεπτά όρια να εισάγεται εκ 

νέου σωστός βαθμός.  

Μονάδες 7 

4.2. Να υπολογίζει αν το γραπτό χρειάζεται αναβαθμολόγηση. Αν το γραπτό χρειάζεται αναβαθμολόγηση 

θα διαβάζει και τον βαθμό του τρίτου βαθμολογητή, που επίσης πρέπει να είναι μεταξύ 1 και 20. Σε 

περίπτωση που ο βαθμός είναι έξω από τα επιτρεπτά όρια να εισάγεται εκ νέου σωστός βαθμός.  

Μονάδες 10 

4.3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το τελικό βαθμό του γραπτού σύμφωνα με την παραπάνω 

διαδικασία.   

Μονάδες 8 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό τους να 

σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από αυτές. 

Παράδειγμα: 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

1 #4.1 Εισαγωγή και έλεγχος των βαθμών των 2 πρώτων βαθμολογητών 

2 grade1=int(input('Δώσε βαθμό 1ου βαθμολογητή (1-20): ')) 

3 while grade1<1 or grade1>20: 

4     grade1=int(input('Δώσε σωστά το βαθμό 1ου βαθμολογητή (1-20): ')) 

5 grade2=int(input('Δώσε βαθμό 2ου βαθμολογητή (1-20): ')) 

6 while grade2<1 or grade2>20: 

7     grade2=int(input('Δώσε σωστά το βαθμό 2ου βαθμολογητή (1-20): ')) 

8      

9 #4.2 Υπολογισμός για την ανάγκη αναβαθμολόγησης 

10 if abs(grade1-grade2)>2: 

11 #4.2 Εισαγωγή βαθμού 3ου βαθμολογητή στην περίπτωση Yes 

12     grade3=int(input('Δώσε βαθμό 3ου βαθμολογητή (1-20): ')) 

13     while grade3<1 or grade3>20: 

14         grade3=int(input('Δώσε σωστά το βαθμό 3ου βαθμολογητή (1-20): ')) 

15          

16 #4.3 Υπολογισμός του τελικού βαθμού 

17 if abs(grade1-grade2)>2: 

18         telikos=(grade1+grade2+grade3)/3. 

19 else: 

20         telikos=(grade1+grade2)/2. 

21 #4.4 Εμφάνιση τελικού βαθμού 

22 print ' Ο τελικός βαθμός είναι: ', telikos 
 

 
 



   
 

   
 

ΘΕΜΑ 2 
2.1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος στη γλώσσα προγραμματισμού Python. Τι τιμές θα 
εμφανιστούν κατά την εκτέλεση του; 

1 a=0 

2 while a <= 12: 

3     for i in range(1,4): 

4         a =a + i 

5         print a 

6     a=a + 5 

7     print a 
 

 
Μονάδες 13 

 
2.2. Δίνεται η παρακάτω λίστα στην γλώσσα προγραμματισμού Python A=[0,1,1,2,2,3]. Γράψτε στο 
τετράδιό σας ποια θα είναι η μορφή (περιεχόμενα) της λίστας Α ή τι θα συμβεί, μετά την εφαρμογή κάθε 
μίας από τις παρακάτω εντολές: 

Εντολή 1: >>>Α[0]=1 
Εντολή 2: >>>Α[1]=0 
Εντολή 3: >>>Α[5]=5 
Εντολή 4: >>>Α[4]=3 
Εντολή 5: >>>Α[3]=4 
Εντολή 6: >>>Α[6]=6 

Μονάδες 12 
 

 
 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1. Οι τιμές που θα εμφανιστούν είναι:  

1 

3 

6 

11 

12 

14 

17 

22 

 

2.2.  

Εντολή 1: [1,1,1,2,2,3] 

Εντολή 2: [1,0,1,2,2,3] 

Εντολή 3: [1,0,1,2,2,5] 

Εντολή 4: [1,0,1,2,3,5] 

Εντολή 5: [1,0,1,4,3,5] 

Εντολή 6: Μήνυμα λάθους, αφού το Α[6] είναι έξω από τα όρια της λίστας. 

2.3.  Το τμήμα προγράμματος θα είναι: 

1 a=int(input('Δώσε αριθμό  a: ')) 

2 if a >= 0 and a<= 20:   

3        print a   

4  
5 if  a<0 or  a>20:         

6     print 'Λάθος' 
 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να επιλεγούν για τις Ένοπλες Δυνάμεις εξετάζονται σε μια σειρά 

αθλημάτων. Μεταξύ άλλων εξετάζονται στα παρακάτω αθλήματα, όπου, για να είναι επιτυχημένη η 

δοκιμασία τους (ανεξαρτήτως φύλου), πρέπει να ικανοποιούνται τα εξής κριτήρια:  

i).  δρόμος 100 μέτρων, έως 16 δευτερόλεπτα,   

ii). άλμα εις ύψος με φόρα, τουλάχιστον 1 μέτρο και 5 εκατοστά. 

Να αναπτύξετε πρόγραμμα στην γλώσσα προγραμματισμού Python το οποίο: 

4.1. Να διαβάζει για κάθε μαθητή/τρια το όνομα, το φύλο και τις επιδόσεις του/της στον δρόμο 100 

μέτρων σε δευτερόλεπτα και στο άλμα εις ύψος με φόρα σε εκατοστά.  Η επανάληψη να σταματά όταν 

δοθεί σαν όνομα μαθητή/τριας ο κενός χαρακτήρας. Δεν απαιτείται έλεγχος έγκυρων τιμών. 

Μονάδες 5 

4.2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό των μαθητών και των μαθητριών αντίστοιχα που 

πέτυχαν και στις 2 αθλητικές δοκιμασίες.  

Μονάδες 8 

4.3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει με κατάλληλο μήνυμα το όνομα και την επίδοση του μαθητή που 

έκανε τον καλύτερο χρόνο στον δρόμο των 100 μέτρων και πέτυχε σε όλες τις αθλητικές δοκιμασίες. 

Υποθέστε ότι υπάρχει μόνο ένας μαθητής με τον καλύτερο χρόνο, που πέτυχε σε όλες τις αθλητικές 

δοκιμασίες. 

Μονάδες 6 

4.4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει με κατάλληλο μήνυμα το όνομα και την επίδοση της μαθήτριας που 

έκανε την καλύτερη επίδοση στο άλμα εις μήκος με φόρα και πέτυχε σε όλες τις αθλητικές δοκιμασίες. 

Υποθέστε ότι υπάρχει μόνο μια μαθήτρια με την καλύτερη επίδοση στο άλμα εις μήκος με φόρα, που 

πέτυχε σε όλες τις αθλητικές δοκιμασίες.  

Μονάδες 6 

Να θεωρήσετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας μαθητής και μια τουλάχιστον μαθήτρια που έχουν πετύχει 

στις αθλητικές δοκιμασίες.  

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό τους να 

σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από αυτές. 

Παράδειγμα: 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 # Αρχικοποίηση μεταβλητών για το πρόγραμμα 

2 man=0 #Όλοι οι μαθητές 

3 woman=0 # Όλες οι μαθήτριες 

4 man_ok=0 # Μαθητές που πέτυχαν 

5 woman_ok=0 # Μαθήτριες που πέτυχαν 

6 xr100=10000 #4.3 αρχικοποίηση χρόνου 

7 name_xr100=' ' #4.3 αρχικοποίηση ονόματος με μικρότερο χρόνο 

8 m_mikos=0 # 4.4 αρχικοποίηση μήκους 

9 name_mikos=' ' #4.4 αρχικοποίηση ονόματος με την μέγιστη επίδοση 

10 
 11 name=raw_input('Δώσε όνομα μαθητή/τριας: ') 

12 while name!=' ' : 

13 #4.1 Εισαγωγή δεδομένων 

14     filo=raw_input('Δώσε φύλο M (αγόρι) / W (κορίτσι): ') 

15     ep100=int(input('Δώσε επίδοση στα 100 μ. σε sec: ')) 

16     ep_mikos=int(input('Δώσε επίδοση στο ύψος σε cm: ')) 

17 #4.2 Υπολογισμός συμμετοχών για μαθητές και μαθήτριες 

18     if filo=='W': 

19         woman=woman+1 

20     else: 

21         man=man+1 

22 #4.2 Υπολογισμός επιτυχόντων μαθητών και μαθητριών 

23     if ep100<=16 and ep_mikos>=105: 

24 
 25         if filo=='M': 

26             man_ok=man_ok+1 

27 #4.3 Εύρεση μαθητή με τον καλύτερο χρόνο (ελάχιστο) 

28             if ep100 <xr100: 

29                 xr100=ep100 

30                 name_xr100=name 

31         else: 

32             woman_ok=woman_ok+1 

33 #4.4 Εύρεση μαθήτριας με μεγαλύτερη επίδοση στο μήκος 

34             if ep_mikos>m_mikos: 

35                 m_mikos=ep_mikos 

36                 name_mikos=name 

37     name=raw_input('Δώσε νέο όνομα μαθητή/τριας: ') 

38 # 4.2, 4.3, 4.4 Εμφανίσεις ζητούμενων 

39 print 'Ποσοστό μαθητών που πέτυχαν στις δοκιμασίες: ', man_ok/man*100,'%' 

40 print 'Ποσοστό μαθητριών που πέτυχαν στις δοκιμασίες: ', woman_ok/woman*100,'%' 

41 print 'Ο μαθητής',name_xr100, ' έκανε τον καλύτερο χρόνο στα 100μ', xr100,'sec' 

42 print 'Η μαθήτρια',name_mikos , 'είχε την καλύτερη επίδοση στο μήκος',m_mikos,'cm' 
 

 

 



   
 

   
 

ΘΕΜΑ 2 

2.1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος στη γλώσσα προγραμματισμού Python. Τι τιμές θα 

εμφανιστούν κατά την εκτέλεση του; 

1 a=0 

2 while a<=22: 

3     if a %2 ==0: 

4         print a 

5     else: 

6         print a+1 

7     a=a+3 
 

 

Μονάδες 8 

2.2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος στην γλώσσα προγραμματισμού Python.  Να μετατραπεί 

σε ισοδύναμο τμήμα προγράμματος Python με την χρήση μόνο μίας απλής δομής επιλογής if: 

1 a=int(input('Δώσε ακέραιο αριθμό: ')) 

2 k=0 

3 if a<=9: 

4     k=a+3 

5     a=a+1 

6 else: 

7     k=a+3 

8 print a 

9 print k 
 

 

Μονάδες 8 

2.3.  Να συμπληρωθούν οι αριθμοί 1-9 έτσι ώστε το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε Python, να 

δημιουργεί μια συνάρτηση η οποία δέχεται ως είσοδο έναν ακέραιο αριθμό N και επιστρέφει το άθροισμα και 

το πλήθος όλων των περιττών αριθμών από το 1 έως και το Ν: 

1 __1__ peritoi (N): 

2     sum = 0 

3     count = 0 

4     for i in range(1, __2__): 

5         if(___3____): 

6             sum = __4__ + ___5__ 

7             count = __6__ + __7__ 

8     return __8__, __9__ 
 

 

 

Μονάδες 9 



   
 

   
 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1. Οι τιμές που θα εμφανιστούν είναι:  

0 

4 

6 

10 

12 

16 

18 

22 

2.2.  

1 a=int(input('Δώσε ακέραιο αριθμό: ')) 

2 k=0 

3 if a<=9: 

4     a=a+1 

5 k=a+3 

6 print a 

7 print k 
 

 

  



2.3.  Το τμήμα προγράμματος θα είναι: 

1 def peritoi (N): 

2     sum = 0 

3     count = 0 

4     for i in range(1, N+1): 

5         if(i % 2 == 1): 

6             sum = sum + i 

7             count = count + 1 

8     return sum, count 
 

 

Δηλαδή: 

1def 

2N+1 

3 i%2==1 

4 sum 

5i 

6count 

71 

8sum 

9count 



ΘΕΜΑ 4 

Στους 18 αθλητές μιας ομάδας μπάσκετ γίνεται καταγραφή του ύψους τους για στατιστικούς λόγους.  

Να αναπτύξετε πρόγραμμα στην γλώσσα προγραμματισμού Python το οποίο: 

4.1. Να δημιουργεί λίστα HIGH 18 θέσεων και να εισάγει σε αυτήν για κάθε αθλητή το ύψος του σε 

εκατοστά.  Το ύψος πρέπει να είναι θετικός αριθμός και μικρότερος του 240. Σε περίπτωση που η 

εισαγωγή κάποιου ύψους είναι έξω από τα επιτρεπτά όρια να εισάγεται εκ νέου σωστός αριθμός.  

Μονάδες 6 

4.2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τον μέσο όρο ύψους της συγκεκριμένης ομάδας. 

Μονάδες 6 

4.3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει με κατάλληλο μήνυμα το μεγαλύτερο ύψος που έχει εισαχθεί και 

πόσοι αθλητές έχουν αυτό το ύψος; 

Μονάδες 7 

4.4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει με κατάλληλο μήνυμα πόσοι αθλητές έχουν ύψος μεγαλύτερο από 

τον μέσο όρο. 

Μονάδες 6 

 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό τους να 

σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από αυτές. 

Παράδειγμα: 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 #4.1 αρχικοποίηση λίστας και αθροιστή ύψους για μέσο όρο 

2 HIGH=[] 

3 sum=0 

4 #4.1 Εισαγωγή υψών αθλητών με ταυτόχρονο έλεγχο ορίων 

5 for i in range (18): 

6     x=int(input('Δώσε ύψος παίκτη σε εκατοστά: ')) 

7     while x<=0 or x>240: 

8         x=int(input('Δώσε σωστά ύψος παίκτη σε εκατοστά: ')) 

9     HIGH.append(x) 

10     sum=sum+x 

11 #4.2 Υπολογισμός και εμφάνιση μέσου όρου ύψους 

12 mo=sum/18. 

13 print ' Ο μέσος όρος ύψους της ομάδας είναι: ',mo 

14 #4.4 Αρχικοποίηση μετρητή για υψη > μέσου όρου 

15 plithos=0 

16 max=-1 #4.3 αρχικοποίηση μεταβλητής για μεγαλύτερο ύψος 

17 for i in range(18): 

18  #4.4 Υπολογισμός πλήθους αθλητών με ύψος > μέσου όρου    

19     if HIGH[i]>mo: 

20         plithos =plithos+1 

21 #Υπολογισμός μεγαλύτερου ύψους 

22     if HIGH[i]>max: 

23         max=HIGH[i] 

24 #4.3 Υπολογισμός πλήθους αθλητών με το μέγιστο ύψος 

25 pl=0 

26 for i in range(18): 

27     if HIGH[i]==max: 

28         pl=pl+1 

29 print 'Το μεγαλύτερο ύψος είναι: ', max,'  και το έχουν',pl,' αθλητές' 

30 print ' Ύψος μεγαλύτερο του μέσου όρου έχουν', plithos,' αθλητές' 
 

 

 



   
 

   
 

ΘΕΜΑ 2 

2.1. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αναπαράστασης ενός αλγόριθμου. Στην Στήλη Α του παρακάτω πίνακα 

καταγράφονται οι συνηθέστεροι τρόποι αναπαράστασης του αλγόριθμου και στην Στήλη Β οι 

περιγραφές τους. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της  Στήλης Α και δίπλα το γράμμα  της 

Στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοιχία. Επισημαίνεται ότι η Στήλη Β έχει και μια λάθος περιγραφή.  

 

Στήλη Α Στήλη Β  

1.    Φυσική Γλώσσα α. Όταν ένα πρόγραμμα είναι γραμμένο είτε 

σε μία ψευδογλώσσα είτε σε κάποια 

γλώσσα προγραμματισμού. 

2.    Κωδικοποίηση    β. Αφορά μια υποθετική δομημένη γλώσσα 

με στοιχεία από υπαρκτές γλώσσες 

προγραμματισμού, με λίγες εντολές και 

απλοποιημένη σύνταξη. 

3.    Ψευδογλώσσα ή  

Ψευτοκώδικας  

γ. Αφορά αναπαραστάσεις οι οποίες 

συνιστούν ένα γραφικό τρόπο 

παρουσίασης του αλγόριθμου 

4.    Διαγραμματικές 

τεχνικές 

δ. Αποτελεί τον πιο απλό, ανεπεξέργαστο και 

αδόμητο τρόπο παρουσίασης ενός 

αλγόριθμου, που με απλά λόγια και 

ελεύθερες εκφράσεις, περιγράφουμε τα 

βήματά του 

 ε) Αφορά λογικές παραστάσεις που 

υπολογίζονται με βάση μια υποθετικά 

νοηματοδοτούμενη γλώσσα, η οποία 

σηματοδοτεί την γραμμική της διάσταση 

 

Μονάδες 12 

  



   
 

   
 

2.2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος στη γλώσσα προγραμματισμού Python. Να μετατρέψετε 

την σύνθετη δομή επιλογής (if….else) σε 2 απλές (if) που να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα.  

1 a=int(input('Δώσε αριθμό  a: ')) 

2 if a >= 0 and a<= 20:   

3        print a   

4 else: 

5     print 'Λάθος' 
 

 

Μονάδες 13 



ΘΕΜΑ 2 

2.1.  

Οι σωστές αντιστοιχίσεις είναι: 1-δ, 2-α, 3-β, 4-γ   

 

2.2.  

1 a=int(input('Δώσε αριθμό  a: ')) 

2 if a >= 0 and a<= 20:   

3        print a   

4  
5 if  a<0 or  a>20:         

6     print 'Λάθος' 
 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Για την απόκτηση του κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, στο ανώτατο επίπεδο, στην εξέταση της 

Γαλλικής Γλώσσας εξετάζονται 250 υποψήφιοι. Η εξέταση περιλαμβάνει προφορική και γραπτή 

δοκιμασία με βαθμολογία και στις δύο περιπτώσεις από το 1 έως το 100 για κάθε εξέταση. Ο υποψήφιος 

για να είναι επιτυχών πρέπει ο μέσος όρος των δύο βαθμολογιών του να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 

60.  

Να αναπτύξετε πρόγραμμα στην γλώσσα προγραμματισμού Python το οποίο: 

4.1. Να διαβάζει το όνομα, την προφορική και τη γραπτή βαθμολογία κάθε υποψηφίου.  Η κάθε 

βαθμολογία πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 0 και μικρότερη ή ίση του 100. Σε περίπτωση που η 

εισαγωγή κάποιας βαθμολογίας είναι έξω από τα επιτρεπτά όρια να εισάγεται εκ νέου σωστή 

βαθμολογία.  

Μονάδες 8 

4.2. Να ελέγχει τις δύο βαθμολογίες κάθε υποψήφιου και να εμφανίζει το όνομά του και κατάλληλο 

μήνυμα σε σχέση με το αν η προφορική βαθμολογία είναι μεγαλύτερη, μικρότερη ή ίση σε σχέση με την 

γραπτή. 

Μονάδες 8 

4.3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει με κατάλληλο μήνυμα το ποσοστό των υποψηφίων που πέρασαν με 

επιτυχία τις εξετάσεις. 

Μονάδες 9 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό τους να 

σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από αυτές. 

Παράδειγμα: 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

 

1 #Αρχικοποίηση μετρητή επιτυχόντων 

2 petixe=0 

3 #4.1 Επαναληπτικά εισαγωγή και έλεγχος προφορικής και γραπτής βαθμολογίας 

4 for i in range (250): 

5     name=raw_input('Δώσε όνομα υποψηφίου/ιας: ') 

6     pr=int(input('Δώσε προφορική βαθμολογία υποψηφίου/ιας: ')) 

7     while pr<1 or pr >100: 

8         pr=int(input('Δώσε σωστά προφορική βαθμολογία υποψηφίου/ιας (1-100): ')) 

9     gr=int(input('Δώσε γραπτή βαθμολογία υποψηφίου: '))     

10     while gr<1 or gr>100: 

11         gr=int(input('Δώσε σωστά γραπτή βαθμολογία υποψηφίου/ιας: ')) 

12     #4.2 Έλεγχος βαθμολογιών μεταξύ τους και εμφάνιση κατάλληλου μηνύματος  

13     if pr>gr: 

14         print 'Ο υποψήφιος/ια ', name, ' έχει μεγαλύτερη βαθμολογία στα προφορικά' 

15     elif pr<gr: 

16         print 'Ο υποψήφιος/ια ', name, ' έχει μεγαλύτερη βαθμολογία στα γραπτά' 

17     else: 

18        print 'Ο υποψήφιος/ια ', name, ' έχει ίδιες βαθμολογίες προφορικά και γραπτά' 

19 #4.3 Υπολογισμός και εμφάνιση ποσοστού επιτυχόντων 

20     mo=(pr+gr)/2. 

21     print mo 

22     if mo>=60: 

23         petixe=petixe +1 

24 print petixe 

25 pososto=petixe/250.*100 

26 print 'Στος εξετάσεις πέτυχε το ',pososto,' % των υποψήφιων' 
 

 



   
 

   
 

ΘΕΜΑ 2 

2.1.  Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος στη γλώσσα προγραμματισμού Python.  

1 a=20 

2 x=int(input('Δώσε ακέραιο αριθμό') 

3 if x<30: 

4       a=a+x  #εντολή 1 

5 else: 

6       a=a-x  #εντολή 2 

7 print a 
 

 

Να γράψετε πέντε αριθμούς οι οποίοι δίνονται στη μεταβλητή χ σε διαδοχικές εκτελέσεις. Οι δύο πρώτοι 
θα πρέπει να προκαλούν την εκτέλεση της εντολής 1, ο 3ος  και 4ος  να προκαλούν την εκτέλεση της 
εντολής 2 και με τον 5ο (εάν υπάρχει) να μην εκτελείται ποτέ η εντολή print a  
 

Μονάδες 10 

2.2.  Να συμπληρωθούν οι αριθμοί 1-9 έτσι ώστε το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε Python, να 

διαβάζει 10 αριθμούς, να ελέγχει αν καθένας από αυτούς είναι μεταξύ 0 και 100 και να τυπώνει τον 

μεγαλύτερο και τον μικρότερο από αυτούς. Θεωρείστε ότι όλοι οι αριθμοί που εισάγονται είναι 

διαφορετικοί μεταξύ τους.  

1 min= __1__ 

2 max=__2__ 

3 for i in range(__3__): 

4     x=__4__(input('Δώσε τον 1ο αριθμό (0-100)')) 

5     while __5__ or __6__: 

6       __7__=int(input('Δώσε σωστά τον 1ο αριθμό (0-100)' )) 

7     if x>max: 

8         max=__8__ 

9     if __9__<min: 

10         min=x 

11 print '  μεγαλύτερος είναι ο: ',max 

12 print ' Ο μικρότερος είναι ο : ',min 
 

 

 

 

Μονάδες 15 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1.  

Για την εντολή 1 ενδεικτικές τιμές: 29, 10 

Για την εντολή 2 ενδεικτικές τιμές: 31,40 

Για τον 5ο αριθμό σημειώνεται ότι δεν υπάρχει αριθμός για τον οποίο δεν θα εκτελεστεί η 

print 

2.2.  

1 min= 100000 

2 max=-1 

3 for i in range(10): 

4     x=int(input('Δώσε τον 1ο αριθμό (0-100)')) 

5     while x<0 or x>100: 

6         x=int(input('Δώσε σωστά τον 1ο αριθμό (0-100)' )) 

7     if x>max: 

8         max=x 

9     if x<min: 

10         min=x 

11 print '  μεγαλύτερος είναι ο: ',max 

12 print ' Ο μικρότερος είναι ο : ',min 
 

 



ΘΕΜΑ 4 

Δυο παίκτες παίζουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Στο παιχνίδι αυτό ρίχνει καθένας διαδοχικά ένα ζάρι. 

Κάθε ρίψη ζαριού μπορεί να είναι οποιοσδήποτε από τους ακέραιους αριθμούς από 1 έως 6.  Νικητής 

σε κάθε γύρο του παιχνιδιού είναι όποιος φέρει μεγαλύτερο αριθμό από τον άλλον. Το παιχνίδι έχει 15 

γύρους. 

Να αναπτύξετε πρόγραμμα στην γλώσσα προγραμματισμού Python το οποίο: 

4.1.  Να διαβάζει τα ονόματα των δύο παικτών. Για κάθε γύρο του παιχνιδιού να διαβάζει τους αριθμούς 

από τις ρίψεις των δύο παικτών. Η κάθε ρίψη πρέπει να είναι αριθμός μεταξύ του 1 και του 6. Σε 

περίπτωση που η εισαγωγή κάποιου αριθμού είναι έξω από τα επιτρεπτά όρια να εισάγεται εκ νέου 

σωστός αριθμός.  

Μονάδες 9 

4.2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει με κατάλληλο μήνυμα το όνομα του παίκτη, ο οποίος κέρδισε στο 

τέλος των 15 γύρων ή αν έχουμε ισοπαλία. 

Μονάδες 9 

4.3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει με κατάλληλο μήνυμα πόσες φορές έφεραν και οι δυο παίκτες τον  

ίδιο αριθμό (ισοπαλία). 

Μονάδες 7 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό τους να 

σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από αυτές. 

Παράδειγμα: 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 #Αρχικοποιεί τους μετρητές για τις νίκες  ή ισοπαλία των 2 παικτών 

2 first=0 

3 second=0 

4 isopalia=0 

5 #4.1 Διαβάζει  τα ονόματα των παικτών 

6 name1=raw_input('Δώσε όνομα πρώτου παίκτη: ') 

7 name2=raw_input('Δώσε όνομα δεύτερου παίκτη: ') 

8 #4.1 Διαβάζει τις ρίψεις των παικτών για 15 γύρους 

9 for i in range(15): 

10     a=int(input('Δώσε την ρίψη του 1ου παίκτη: ')) 

11     while a<1 or a>16: 

12         a=int(input('Δώσε σωστά την ρίψη του 1ου παίκτη (1-6): ')) 

13     b=int(input('Δώσε την ρίψη του 2ου παίκτη: ')) 

14     while b<1 or b>16: 

15         b=int(input('Δώσε σωστά την ρίψη του 2ου παίκτη (1-6): ')) 

16 #Υπολογίζει τις νίκες ή την ισοπαλία σε κάθε γύρο 

17     if a>b: 

18         first=first+1 

19     elif a<b: 

20         second=second+1 

21     else: 

22         isopalia=isopalia +1 

23 # Υπολογίζει και εμφανίζει ποιός κέρδισε ή την ισοπαλία 

24 if first >second: 

25     print ' Κέρδισε ο παίκτης  ', name1 

26 elif first<second: 

27     print ' Κέρδισε ο παίκτης ' , name2 

28 else: 

29     print ' Το παιχνίδι έληξε ισόπαλο' 

30 # Υπολογίζει και εμφανίζει πόσες ρίψεις είχαν ίδιο αριθμό 

31 print ' Οι δύο παίκτες έφεραν τον ίδιο αριθμό ', isopalia, ' φορές' 
 

 

 



ΘΕΜΑ 2 

 
2.1.  Να γράψετε συνάρτηση με όνομα multiple η οποία θα δέχεται μια ακέραια τιμή και θα εμφανίζει την 
προπαίδεια του αριθμού αυτού.  
 

Μονάδες 13 

2.2.   Να γράψετε στο γραπτό σας τους αριθμούς 1, 2, 3  από τη Στήλη Α του παρακάτω πίνακα και δίπλα 

ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της Στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι δύο 

γράμματα  από τη Στήλη Β θα περισσέψουν.  

 

Στήλη Α 
(τμήμα προγράμματος) 

Στήλη Β 
(αριθμός επαναλήψεων) 

1.  for i  in range (2, 12, 4) :    
             print i    

 

α. πέντε 
 

2.   i = 8  
      while  i > -2 :    
                print i    
                i = i - 2  

 

β. έξι 
 

3.  i = 3  
     while  i !=12 :    
                 i = i + 5   
                 print i   

γ. τρεις 
 

 δ. Άπειρες 
 

 ε. Τέσσερις 
 

 
Μονάδες 12 

 



ΘΕΜΑ 2 
 
2.1 

1 def multiple (x): 

2     print 'Η προπαίδεια του αριθμού ',x,' είναι:' 

3     for i in range (1,11): 

4         print i ,' x ',x,' = ',i*x 
 

 
  
 
 
2.2 

1. γ 
2. α 
3. δ 

 
 
 
 
  



ΘΕΜΑ 4 

Ένας ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός καταγράφει καθημερινά στις 7 π.μ την θερμοκρασία του 

περιβάλλοντος.  

Να γράψετε πρόγραμμα σε Python το οποίο: 

4.1.   Να διαβάζει για κάθε μέρα του Ιανουαρίου την θερμοκρασία του περιβάλλοντος ελέγχοντας 

οι τιμές να είναι από -10 έως 14 βαθμούς oC. Σε περίπτωση λανθασμένης τιμής να εμφανίζεται 

μήνυμα λάθους.  

Μονάδες 8 

4.2.   Να υπολογίζει και εμφανίζει την μέση θερμοκρασία του μήνα. 

Μονάδες 6 

4.3.  Να βρίσκει την χαμηλότερη θερμοκρασία του μήνα και ποια ημέρα του μήνα σημειώθηκε  

αυτή. 

Μονάδες 7 

4.4.  Να υπολογίζει και εμφανίζει το πλήθος των ημερών που η θερμοκρασία ήταν κάτω από 0 

βαθμούς.  

Μονάδες 4 

 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό 

τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από 

αυτές. Παράδειγμα:  

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 #Αρχικοποίηση μεταβλητών 

2 pl=0                 #πλήθος ημέρων με θερμοκρασία <0 

3 mikr_th=100   #μικρότερη θερμοκρασία 

4 s=0.0              #συνολική θερμοκρασία 

5 # 4.1  Για τις 31 ημέρες του Ιανουαρίου 

6 for i in range (1,32): 

7     #4.1   Διάβασμα θερμοκρασίας  

8     th=float(input('Δώσε την θερμοκρασία του περιβάλλοντος την '+str(i)+'η ημέρα του Ιανουαρίου')) 

9     #4.1   Έλεγχος αποδεκτής τιμής θερμοκρασίας  

10     while th<-10 or th>14: 

11         print 'Έδωσες λάθος θερμοκρασία' 

12         th=float(input('Δώσε θερμοκρασία περιβάλλοντος στο διάστημα [-10,14]')) 

13     #4.2   Υπολογισμός συνολικής θερμοκρασίας      

14     s=s+th 

15     #4.3  Υπολογισμός μικρότερης θερμοκρασίας και ποια ημέρα καταγράφηκε 

16     if th<mikr_th: 

17         mikr_th=th 

18         min_day=i 

19     #4.4  Πόσες ημέρες η θερμοκρασία ήταν κάτω από 0  

20     if th<0: 

21         pl=pl+1 

22 #4.2  Υπολογισμός και εμφάνιση μέσης θερμοκρασίας μήνα 

23 mesi_th=s/31 

24 print 'Η μέση θερμοκρασία του Ιανουαρίου είναι',mesi_th 

25 #4.3 Υπολογισμός και εμφάνιση μικρότερης θερμοκρασίας και πότε καταγράφηκε 

26 print 'Η μικρότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στις ',min_day,'του μήνα και είναι :',mikr_th 

27 #4.4 Εμφάνιση πόσες ημέρες η θερμοκρασία ήταν υπό το μηδέν 

28 print pl,' ημέρες η θερμοκρασία ήταν κάτω από 0 βαθμούς' 
 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 Να γράψετε τις τιμές που εμφανίζονται μετά την εκτέλεση των παρακάτω τμημάτων 

κώδικα σε γλώσσα προγραμματισμού Python: 

α)  

for i in range (11): 

print i, 

β)  

for i in range (5,40,10): 

print i, 

γ)  

for i in range (40,5, -10): 

print i, 

Μονάδες 12 

2.2 Να συμπληρωθούν τα αριθμημένα κενά (1-4) στο παρακάτω πρόγραμμα σε γλώσσα 

προγραμματισμού Python, έτσι ώστε να υλοποιεί την εξής λειτουργία: 

Θα διαβάζει έναν θετικό ακέραιο. Όσο ο αριθμός είναι μεγαλύτερος της μονάδας, αν είναι 

άρτιος θα τον διαιρεί με το 2, ενώ αν είναι περιττός θα τον πολλαπλασιάζει με το 3 και θα 

προσθέτει μια μονάδα. Θα εμφανίζει τον αριθμό που προέκυψε και θα επαναλαμβάνει την 

παραπάνω διαδικασία για τον αριθμό αυτό. 

 

x = int(_(1)_("Πληκτρολόγησε θετικό ακέραιο: ")) 

while x > 1: 

    if _(1)_ : 

        x = _(1)_ 

    else: 

        x = x/2 

    print _(1)_, 

Μονάδες 13 



ΘΕΜΑ 2 

2.1  

α) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

β) 5 15 25 35 

γ) 40 30 20 10 

 

2.2 Το πρόγραμμα, με τα κενά συμπληρωμένα, είναι το εξής: 

1 x = int(input("Πληκτρολόγησε θετικό ακέραιο: ")) 
2 while x > 1: 
3     if x % 2  != 0 : 
4         x = 3*x + 1 
5     else: 
6         x = x/2 
7     print x, 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

Σε ένα ΚΤΕΟ προσέρχονται για τεχνικό έλεγχο τριών τύπων οχήματα: Επιβατικά, Φορτηγά και 

Μοτοσυκλέτες. Το κόστος ελέγχου υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Τύπος οχήματος  Κόστος ελέγχου  

Επιβατικά 

Φορτηγά 

50 ευρώ 

80 ευρώ 

Μοτοσυκλέτες 30 ευρώ  

Να γράψετε πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python, το οποίο για μία 

συγκεκριμένη ημέρα: 

4.1. Να διαβάζει τον τύπο του οχήματος για κάθε όχημα που προσέρχεται, «E» για Επιβατικό, 

«F» για Φορτηγό και «M» για Μοτοσυκλέτα. Η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων 

τερματίζεται όταν δοθεί ως τύπος οχήματος η λέξη «TELOS». Απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας 

όλων των δεδομένων που εισάγονται. 

Μονάδες 11 

4.2. Να υπολογίζει το πλήθος των οχημάτων που προσήλθαν για έλεγχο και τις εισπράξεις 

του ΚΤΕΟ, για κάθε τύπο οχήματος χωριστά, και να τα εμφανίζει με κατάλληλα μηνύματα. 

Μονάδες 11 

4.3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος όλων των οχημάτων καθώς και το συνολικό 

ποσό είσπραξης του ΚΤΕΟ. 

Μονάδες 3 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 

γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 

μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 



 



ΘΕΜΑ 4 

1 epiv=0 # αρχικοποιήσεις 

2 fortiga=0 

3 moto=0 

4 se=0 

5 sf=0 

6 sm=0 

7 # ερώτημα 4.1 

8 typos=raw_input("Δώστε τύπο οχήματος ") 

9 while typos!= "E" and typos!= "F" and typos!= "M" and typos!= "TELOS": 

10     typos=raw_input("Δώστε αποδεκτό τύπο οχήματος ") 

11      

12 while typos!= "TELOS": # βρόχος επανάληψης 

13   

14     if  typos=="E": # δομή πολλαπλήςεπιλογής 

15         epiv=epiv+1 # ερώτημα 4.3 

16         cost=50 

17         se=se + cost # ερώτημα 4.3 

18     elif  typos=="F": 

19         fortiga=fortiga+1 # ερώτημα 4.3 

20         cost=80 

21         sf=sf + cost # ερώτημα 4.3 

22     else: 

23         moto=moto+1 # ερώτημα 4.3 

24         cost=30 

25         sm=sm + cost # ερώτημα 4.3 

26     typos=raw_input("Δώστε τύπο επόμενου οχήματος ") 

27     while typos!= "E" and typos!= "F" and typos!= "M" and typos!= "TELOS": 

28         typos=raw_input("Δώστε αποδεκτό τύπο οχήματος ") 

29 # Ερώτημα 4.2 

30 print "Επιβατικά ", epiv, se # εμφάνιση αποτελεσμάτων 

31 print "Φορτηγά ", fortiga, sf 

32 print "Μοτοσυκλέτες ", moto, sm 

33 # Ερώτημα 4.3 

34 print "Πλήθος όλων ", epiv + fortiga + moto 

35 print "Συνολικό ποσό είσπραξης ", se+sf+sm 
 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 Να συμπληρώσετε τα αριθμημένα κενά (1-5) στο παρακάτω πρόγραμμα σε γλώσσα 

προγραμματισμού Python το οποίο ζητά μια λέξη από τον χρήστη και εμφανίζει πόσα 

φωνήεντα (χωρίς τόνους) περιέχει: 

word = _(1)_ ("Δώστε μια ελληνική λέξη χωρίς τόνους") 

metritis = _(2)_ 

for c in word: 

    if _(3)_ in "αεηιουωΑΕΗΙΟΘΩ": 

        metritis  = _(4)_ + 1 

print "Η λέξη περιέχει ", _(5)_ ," φωνήεντα" 

Μονάδες 10 

2.2 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10 από τη Στήλη Α του 

παρακάτω πίνακα και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, κ της Στήλης Β, 

που δίνει τη σωστή αντιστοιχία. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα θα περισσέψει. 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. if  α. Λογικός τελεστής  

2. False  β. Συγκριτικός τελεστής  

3. "True"  γ. Λογική τιμή  

4. or  δ. Συμβολοσειρά  

5. ==  ε. Αριθμητικός τελεστής  

6. * στ. Εντολή επιλογής 

7. for ζ. Εκχώρηση τιμών 

8. = η. Εντολή επανάληψης 

9. print θ. Εντολή εισόδου τιμών 

10. input ι. Εντολή εξόδου 

 κ. Πλειάδα 

Μονάδες 15 



ΘΕΜΑ 2 

2.1. 

(1): raw_input 

(2): 0 

(3): c 

(4): metritis 

(5): metritis 

 

2.2 

 
 1.στ  2.γ  3.δ  4.α  5.β  6.ε  7.η  8.ζ  9.ι  10.θ 



ΘΕΜΑ 4 

Σε μια εξέταση του μαθήματος Προγραμματισμός Υπολογιστών εξετάζονται εκατό (100) 

μαθητές προφορικά και γραπτά. Οι μαθητές βαθμολογούνται από το 0.0 έως και το 20.0 σε 

κάθε εξέταση (προφορική και γραπτή). Να γράψετε ένα πρόγραμμα σε γλώσσα 

προγραμματισμού Python το οποίο να υλοποιεί τα παρακάτω: 

4.1 Να διαβάζει το ονοματεπώνυμο, την προφορική και τη γραπτή βαθμολογία κάθε 

μαθητή. Απαιτείται έλεγχος ορθότητας της προφορικής και γραπτής βαθμολογίας που 

εισάγονται. 

Μονάδες 7 

4.2 Να εμφανίζει τα ονοματεπώνυμα των μαθητών που έχουν μέσο όρο προφορικής και 

γραπτής βαθμολογίας μεγαλύτερο από το 18. 

Μονάδες 9 

4.3 Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των μαθητών που η γραπτή βαθμολογία τους 

είναι μικρότερη από την προφορική τους. 

Μονάδες 9 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 

γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 

μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 pl = 0 # Αρχικοποίηση 

2 for i in range(100): # Βρόχος επανάληψης 

3     name = raw_input("Δώσε ονοματεπώνυμο ") # 4.1 

4     pr = float(input("Δώσε προφορικό βαθμό ")) 

5     while pr<0.0 or pr>20.0 : # έλεγχος εγκυρότητας 

6         pr = float(input("Δώσε προφορικό βαθμό ")) 

7     gr = float(input("Δώσε γραπτό βαθμό ")) 

8      

9     while gr<0.0 or gr>20.0 : 

10         gr = float(input("Δώσε γραπτό βαθμό ")) 

11     mo = (pr+gr)/2 

12      

13     if mo > 18 : # 4.2 

14         print name 

15     if gr < pr : # 4.3 

16         pl = pl+1 # Ενημέρωση μετρητή 

17 print "Πλήθος ατόμων με γραπτό μικρότερο του προφορικού: ", pl 
 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 Να γράψετε κώδικα σε Python με τον οποίο επεξεργάζεστε μία λίστα ως εξής: 

α) Εισάγετε στη λίστα τους αριθμούς 50, 35, 75, 68, 985 και 156.  

β) Τυπώστε το πέμπτο στοιχείο της λίστας.  

γ) Εκχωρήστε ως νέα τιμή του τελευταίου στοιχείου της λίστας το 10.  

δ) Προσθέστε στο τέλος της λίστας τον αριθμό 99.  

ε) Τυπώστε το πλήθος των στοιχείων της λίστας. 

Μονάδες 10 

2.2 Να ξαναγράψετε το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε Python, χρησιμοποιώντας την 

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

sum=0  

for i in range(1,20,2):  

    sum=sum+i  

    print sum 

print sum 

Μονάδες 15 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

α) lista = [50, 35, 75, 68, 985, 156] 

β) print "Η πέμπτη τιμή της λίστας είναι ", lista[4] 

γ) lista[5] = 10 

δ) lista.append(99) 

ε) print "Το πλήθος των στοιχείων είναι ", len(lista) 

 

2.2 

sum=0 

i=1 

while i<20: 

    sum=sum + i 

    print sum 

    i=i+2 

print sum 



ΘΕΜΑ 4 

Στο πλαίσιο της ορθής κατανομής των μαθητών/τριών στις σχολικές μονάδες, να γράψετε 

πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python το οποίο να πραγματοποιεί τα παρακάτω: 

4.1 Να διαβάζει, με χρήση μιας δομής επανάληψης, το όνομα κάθε σχολείου και το πλήθος 

των μαθητών/τριών του. Η διαδικασία αυτή τερματίζεται όταν δοθεί ως όνομα σχολείου η 

λέξη «TELOS» (θεωρείστε ότι συμμετέχουν τουλάχιστον 2 σχολεία). Να γίνεται έλεγχος 

εγκυρότητας εισαγωγής δεδομένων έτσι ώστε το πλήθος των μαθητών κάθε σχολείου να 

είναι μεγαλύτερο του 0 και μικρότερο του 500. 

Μονάδες 10 

4.2 Να εμφανίζει το όνομα του σχολείου και το πλήθος των μαθητών για το σχολείο που έχει 

τους περισσότερους και για το σχολείο που έχει τους λιγότερους μαθητές (θεωρείστε ότι ο 

αριθμός των μαθητών είναι διαφορετικός για κάθε σχολείο). 

Μονάδες 10 

4.3 Να υπολογίζει και να εμφανίζει με κατάλληλο μήνυμα τον μέσο όρο του αριθμού των 

μαθητών όλων των σχολείων. 

Μονάδες 5 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 

γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 

μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 pl = 0 # αρχικοποιήσεις 

2 s = 0 

3 minm = 500 

4 maxm = 0 

5 # 4.1 

6 sxol = raw_input("Δώστε όνομα σχολείου ") 

7 while sxol != "TELOS" : # βρόχος επανάληψης 

8     e = input("Δώστε αριθμό μαθητών/τριών ") 

9     while e <1 or e > 499 : # έλεγχος εγκυρότητας 

10         e = input("Δώστε αριθμό μαθητών/τριών ")        

11     pl = pl+1 

12     s = s+e 

13     if e > maxm : # 4.2 

14         maxm = e 

15         smax = sxol 

16     if e < minm : 

17         minm = e 

18         smin = sxol 

19     sxol = raw_input("Δώστε όνομα σχολείου ") 

20  
21 print "Σχολείο με τους περισσότερους μαθητές/τριες ", smax, maxm 

22 print "Σχολείο με τους λιγότερους μαθητές/τριες ", smin, minm 

23 mo = s / pl # 4.3 

24 print "Ο μέσος όρος των μαθητών είναι: ", mo 
 

 



ΘΕΜΑ 2 
2.1.  Στην παρακάτω εντολή σε γλώσσα προγραμματισμού Python, οι μεταβλητές a, b και c 

είναι τύπου integer και έχουν τις ακόλουθες τιμές: a = -4, b = 2 και c = 4 

x =  (abs(a) == b+c -2) and (28 == 2 * pow(b, 4) - 4) 

Να γράψετε την τιμή που θα πάρει η μεταβλητή x όταν εκτελεστεί η εντολή αυτή 

Μονάδες 10 

2.2  Στο παρακάτω τμήμα προγράμματος σε Python υπάρχουν πέντε (5) κενά, τα οποία έχουν 

αριθμηθεί και υπογραμμιστεί. Να γράψετε στο γραπτό σας τον αριθμό του κάθε κενού και 

δίπλα τι πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε το τμήμα προγράμματος να εμφανίζει αντεστραμμένες  

τις τιμές του x και y, δηλαδή 10 και 5 αντίστοιχα.  

 
Μονάδες 15 

1 x = 5
2 y = 10
3
4 print x, y
5 (1) = x + y 
6 y = x - (2)
7 x = (3)  - y 
8 print (4) , (5)



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

True 

 

2.2 

1. x 
2. y 
3. x 
4. x 
5. y 

 



ΘΕΜΑ 2 
 
2.1.  Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε γλώσσα Python: 

1 
 

n = int(input("Δώσε ένα μονοψήφιο ακέραιο:")) 

2 
 

result=0 
3 

 
if n > 1: 

4 
 

    if n%2==0: 
5 

 
        print n 

6 
 

    else: 
7 

 
        print n  

8 
 

else: 
9 

 
     n=1 

10 
 

result = (n-1) + n 
11 

 
print 'Αποτέλεσμα: ', result 

 
 

 

Α. Να γράψετε στο γραπτό σας ποιες τιμές θα εμφανιστούν στην οθόνη κατά την εκτέλεση των 
εντολών των σειρών 5 και 7 του προγράμματος αν δώσουμε τις τιμές -1, 0, 1, 2, 3 

Μονάδες 10 

Β.  Να γράψετε στο γραπτό σας το τελικό αποτέλεσμα από την εκτέλεση του προγράμματος με 
τις παραπάνω τιμές, δηλ. -1, 0, 1, 2, 3 

Μονάδες 5 

 
2.2  Σημειώστε στο γραπτό σας ποια θα είναι η τελική μορφή της λίστας R που θα εμφανιστεί 

στην οθόνη  μετά την εφαρμογή των παρακάτω εντολών: 

 
Μονάδες 10 

1 R=[50,40,30,20,10]

2 R[0]= R[0]/5
3 R[2]= R[1]-R[2]
4 R[4]= R[0]* R[0]/ R[0]
5 R[2]= R[1]- R[0]
6 R[0]= pow(R[4],2)- R[2]-R[3]
7 print R



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

Α. 

Τιμή Εμφάνιση τιμών 
-1 {Κενό} 
0 {Κενό} 
1 {Κενό} 
2 2 
3 3 

 

Β. 

Τιμή Αποτέλεσμα 
-1 1 
0 1 
1 1 
2 3 
3 5 

 

 

2.2 

[50, 40, 30, 20, 10] 

 



ΘΕΜΑ 2 
2.1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα κώδικα  σε γλώσσα προγραμματισμού Python: 

1 
 

text = "επιπέδου" 

2 
 

 
3 

 
def myMoto(text,nr): 

4 
 

    text = "A"*3 
5 

 
    return text 

6 
 

 
7 

 
message= "H Python είναι γλώσσα ποιότητας " + myMoto(text,3) 

8 
 

print message 
9 

 
print "H Python είναι μια γλώσσα υψηλού " + text 

 
 

Να γράψετε στο γραπτό σας τι θα εμφανιστεί στην οθόνη κατά την εκτέλεση των εντολών του 

παραπάνω κώδικα.  

Μονάδες 10 

 

2.2   

Στο παρακάτω τμήμα προγράμματος σε Python υπάρχουν πέντε (5) κενά, τα οποία έχουν 

αριθμηθεί και υπογραμμιστεί. Να γράψετε στο γραπτό σας τον αριθμό του κάθε κενού και 

δίπλα τι πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε το τμήμα προγράμματος να διαβάζει ένα ποσό 

ανάληψης (πολλαπλάσιο του 10) και να υπολογίζει το πλήθος χαρτονομισμάτων των 50, 20 και 

10 ευρώ που αντιστοιχούν σε αυτό.  

1 
 

poso = int(input('Δώσε ποσό ανάληψης: ')) 

2 
 

(1) = poso / 50  
3 

 
rest = poso % (2)   

4 
 

r20  = (3) / 20 
5 

 
rest = rest % (4)   

6 
 

r10 =rest / 10 
7 

 
print r50, r20, (5)  

 
 

Μονάδες 15 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

H Python είναι γλώσσα ποιότητας AAA 

H Python είναι μια γλώσσα υψηλού επιπέδου 

 

2.2 

1. r50 
2. 50 
3. rest 
4. 20 
5. r10 

 



ΘΕΜΑ 2 
2.1. Το παρακάτω πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python δημιουργήθηκε για να 

ελέγχει τα αποτελέσματα 13 αγώνων του ΠΡΟΠΟ που εισάγονται από το πληκτρολόγιο (Τιμές: 

1, 2 ή Χ). Μετράει και εμφανίζει το πλήθος νικών των γηπεδούχων (1),  νικών των 

φιλοξενούμενων (2) και ισοπαλιών (Χ). Υπάρχουν όμως πέντε (5) λάθη. Γράψτε στο γραπτό σας 

τον αριθμό της σειράς και δίπλα το λάθος.  

1 
 

agones= 14 

2 
 

m1=0 
3 

 
mx=x 

4 
 

m2=0 
5 

 
for x in range(0,agones): 

6 
 

    apot = int(raw_input('Παρακαλώ δώστε 1, 2 ή Χ: ')) 
7 

 
    if apot=='1': 

8 
 

        m1=m1+1 
9 

 
    elif apot=='2': 

10 
 

        m2=m2+2 
11 

 
    else: 

12 
 

        mx=mx+x 
13 

 
print m1, m2, mx  

 
 

Μονάδες 10 

2.2.   

Α.  Σημειώστε στο γραπτό σας το γράμμα όσων από τις παρακάτω εντολές είναι έγκυρες στη 

γλώσσα προγραμματισμού Python: 

Α.  integer =  4%2 

Β.  class 2=  "Β’ ΕΠΑΛ" 

Γ.  s1, s2 = 0.24 , 1.24  

Δ.  value  19.95 

Μονάδες 5 

Β. Για όσες από τις παραπάνω εντολές είναι λανθασμένες, να περιγράψετε το λάθος τους. 

Μονάδες 10 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

A.   

Α 

Γ 

Β. 

Η εντολή Β (class 2=  "Β’ ΕΠΑΛ") είναι λανθασμένη γιατί στην Python δεν επιτρέπεται τα 

ονόματα των μεταβλητών να έχουν κενό. Αντί κενού πρέπει να χρησιμοποιείται _. 

Η εντολή Δ (value  19.95) είναι λανθασμένη γιατί στην Python η εκχώρηση τιμής σε μια 

μεταβλητή γίνεται με το ίσον (=) κι όχι με το βελάκι (). (σελ. 45 σχολικού βιβλίου) 

 

Σειρά Λάθος 

1. 13 

3. mx=0 

6. Int() 

10. 1 

12. 1 



ΘΕΜΑ 2 
2.1. Να σημειώσετε στο γραπτό σας το γράμμα και δίπλα τη λίστα αριθμών που παράγει η 

καθεμία από τις παρακάτω συναρτήσεις range. Σε περίπτωση που κάποια range δεν παράγει 

λίστα με αριθμούς τότε γράψτε []. 

Α.  range (-5) 

Β.  range(-5,0,5) 

Γ.  range(5, -1, 1) 

Δ.  range(5, 101, 5) 

Ε.  range(5, 105, 5) 

Μονάδες 10 

2.2  Στο παρακάτω τμήμα προγράμματος σε Python υπάρχουν πέντε (5) κενά, τα οποία έχουν 

αριθμηθεί και υπογραμμιστεί. Να σημειώσετε στο γραπτό σας τον αριθμό του κάθε κενού και 

δίπλα τι πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε το τμήμα προγράμματος να συγκρίνει και να εμφανίσει 

την φιάλη κρασιού με την πιο συμφέρουσα τιμή, δηλαδή την τρίτη.  

 

1 
 

val_per_ml_1 =  15.80 

2 
 

val_per_ml_2 =  18.30 
3 

 
val_per_ml_3 =  12.65 

4 
 

if    (1)    < val_per_ml_2 :   
5 

 
    if val_per_ml_1    (2)    val_per_ml_3:  

6 
 

        print "Νο1 Κρήτης νάμα" 
7 

 
    elif val_per_ml_1 >=  (3) :  

8 
 

        print "Νο3 Κτήμα Πελοποννήσου" 
9 

 
elif val_per_ml_1 >=    (4) :  

10 
 

    if val_per_ml_2 < val_per_ml_3: 
11 

 
        print "Νο2 Γεύση Μακεδονίας" 

12 
 

    elif  val_per_ml_2    (5)  val_per_ml_3:  
13 

 
        print "Νο3 Κτήμα Πελοποννήσου" 

 
 

Μονάδες 15 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

Α. [] 

Β. [-5] 

Γ.  [] 

Δ. [5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100] 

Ε. [5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100] 

 

2.2 

1. val_per_ml_1 
2. < 
3. val_per_ml_3 
4. val_per_ml_2 
5. >= 

 



ΘΕΜΑ 4 

Στον ετήσιο αγώνα ταχύτητας καρτ συμμετέχουν 12 έφηβοι οδηγοί. Ο κάθε οδηγός οδηγεί μόνος του 

και χρονομετρείται. Οι χρόνοι κρατούνται σε λεπτά (ακέραιος) και υποτίθεται ότι όλοι οι οδηγοί 

ολοκληρώνουν τη διαδρομή με διαφορετικό χρόνο. Να αναπτυχθεί  πρόγραμμα σε γλώσσα 

προγραμματισμού Python, το οποίο:  

 

4.1. Να διαβάζει το όνομα των κάθε οδηγού.   

          Μονάδες 3 

4.2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει, με κατάλληλο μήνυμα, το όνομα και τον χρόνο του ταχύτερου 

οδηγού δηλαδή αυτού με τον μικρότερο χρόνο όλου του αγώνα.   
Μονάδες 7  

4.3. Να υπολογίζει και εμφανίζει, με κατάλληλο μήνυμα, το όνομα και τον χρόνο του οδηγού με τον 

μεγαλύτερο χρόνο σε ένα γύρο του αγώνα.  

Μονάδες 7  

4.4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει, με κατάλληλο μήνυμα, το μέσο χρόνο όλων των οδηγών του 

αγώνα.  

Μονάδες 8 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό τους 

να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από αυτές. 

Παράδειγμα:  
 
 
 



ΘΕΜΑ 4 

 
 

drive_nr=12             # πλήθος οδηγών 
 

 
min_time= 999999        # αρχικοποίηση μετρητή ελάχιστου χρόνου 

 
 

max_time = -1           # αρχικοποίησημετρητή μέγιστου χρόνου 
 

 
tot_time= 0             # αρχικοποίηση μετρητή συνολικού χρόνου 

 
 

for i in range(drive_nr): 
 

 
    drive_name=raw_input('Δώσε ονοματεπώνυμο οδηγού: ') #4.1 εισαγωγή ονοματεπώνυμου    

 
 

    drive_time=int(input('Δώσε χρόνο αγώνα: ')) #4.1 εισαγωγή χρόνου αγώνα 
 

 
    tot_time= tot_time+drive_time    # συνολικός χρόνος οδηγών 

 
 

    if drive_time < min_time:    
 

 
        min_time = drive_time       #4.2 μικρότερος χρόνος αγώνα 

 
 

        fast_round_name = drive_name #4.2 ονοματεπώνυμο οδηγού μικρότερου χρόνου 
 

 
 

 
 

    if drive_time > max_time:    
 

 
        max_time = drive_time       #4.3 μεγαλύτερο χρόνος ενός αγώνα 

 
 

        slow_round_name = drive_name #4.3 ονοματεπώνυμο οδηγού μεγαλύτερου χρόνου    
 

 
     

 
 

    if drive_time < min_time:    
 

 
        min_time = drive_time   #4.3 μικρότερος χρόνος όλου του αγώνα        

 
 

        drive_name = drive_name     #4.3 ονοματεπώνυμο οδηγού      
 

 
#4.2 ταχύτερος οδηγός αγώνα 

 
 

print 'Ταχύτερος οδηγός αγώνα:', fast_round_name, 'με χρόνο: ', min_time  
 

 
#4.4 Βραδύτερος οδηγός αγώνα 

 
 

print 'Βραδύτερος οδηγός αγώνα:', slow_round_name, 'με χρόνο: ', max_time 
 

 
mesos_xronos= tot_time/drive_nr       #4.4 μέσος χρόνος οδηγών αγώνα 

 
 

print 'O μέσος χρόνος αγώνα είναι:', mesos_xronos 
 

 



ΘΕΜΑ 4  

Να αναπτυχθεί  πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python, το οποίο  

 

4.1 Να εισάγονται από το πληκτρολόγιο 7 τυχαίοι αριθμοί από το 10 μέχρι και το 99 που όλοι τους 

θα είναι διαφορετικοί. Να γίνεται έλεγχος ορθότητας ώστε να εισάγονται μόνο αποδεκτές τιμές από 

το 10 μέχρι και το 99. 

           Μονάδες 5  

4.2 Να εντοπίζει τον μικρότερο και τον μεγαλύτερο αριθμό και να τους εμφανίζει με σχετικά 

μηνύματα.  

           Μονάδες 8 

4.3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το άθροισμα του μικρότερου και του μεγαλύτερου αριθμού. Αν 

αυτό είναι άρτιο τότε να εμφανίζει όλους τους αριθμούς (ένα προς ένα) στο διάστημα  μεταξύ του 

μικρότερου και του μεγαλύτερου αριθμού με αύξουσα αρίθμηση διαφορετικά αν είναι περιττό τότε 

να εμφανίζει όλους τους αριθμούς (ένα προς ένα) στο διάστημα  μεταξύ του μεγαλύτερου και του 

μικρότερου αριθμού με φθίνουσα αρίθμηση. 

Μονάδες 12 

  

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό τους 

να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από αυτές. 

Παράδειγμα:  
 
 
 



ΘΕΜΑ 4 

1 
 

pos = 7         # αρχικοποίηση μεταβλητής πλήθους αριθμών 
2 

 
elaxistos=999   # αρχικοποίηση μεταβλητής μικρότερης τιμής 

3 
 

megistos = -1   # αρχικοποίηση μεταβλητής μεγαλύτερης τιμής 
4 

 
 

5 
 

for i in range(pos): # 4.1 εισαγωγή 7 διψήφιων 

6 

 

    numero=int(input('Δώσε ένα ακέραιο από 10 έως και 99: '))#4.1 εισαγωγή 
αριθμού 

7 
 

    while (numero<10) or (numero>99):        #  4.1 έλεγχος εγκυρότητας αριθμού  
8 

 
        print 'Aποδεκτή τιμή μεταξύ 10-99' 

9 

 

        numero=int(input('Δώσε ένα ακέραιο από 10 έως και 99: ')) #4.2 
επαναεισαγωγή  

10 
 

    if numero < elaxistos:    
11 

 
        elaxistos = numero       #4.2 μικρότερος αριθμός 

12 
 

    if numero > megistos:    
13 

 
        megistos = numero       #4.2 μεγαλύτερος αριθμός 

14 
 

 
15 

 
print 'Ο μικρότερος αριθμός είναι: ', elaxistos 

16 
 

print 'Ο μεγαλύτερος αριθμός είναι: ', megistos         
17 

 
synolo = elaxistos+megistos         # 4.3 άθροισμα μικρότερου και μεγαλύτερου 

18 
 

print 'Άθροισμα ελάχιστου και μέγιστου: ', synolo 
19 

 
if (synolo % 2) == 0: 

20 
 

    for i in range(elaxistos,megistos+1): # 4.3 εμφάνιση με αύξουσα αρίθμηση  
21 

 
        print i 

22 
 

else: 
23 

 
    for i in range(megistos,elaxistos-1,-1): # 4.3 εμφάνιση με φθίνουσα αρίθμηση  

24 
 

        print i 
 

 



ΘΕΜΑ 4 

Η μαρίνα ενός μικρού αλλά δημοφιλούς νησιού της Ελλάδας διαθέτει 30 χώρους για στάθμευση και 

ανεφοδιασμό σκαφών αναψυχής. Την 15η Αυγούστου πρόσδεσαν 30 σκάφη αναψυχής τα οποία 

ανεφοδιάσθηκαν σε καύσιμα και απέπλευσαν την επόμενη μέρα.  Να αναπτυχθεί  πρόγραμμα σε 

γλώσσα προγραμματισμού Python, το οποίο:  

 

4.1. Να διαβάζει το όνομα του κάθε σκάφους,  το  μήκος του σε μέτρα (ακέραιο) καθώς και τα λίτρα 

καυσίμων  που ανεφοδιάστηκε. Να γίνεται έλεγχος ορθότητας ώστε να μην εισάγονται αρνητικές 

τιμές ή 0 για το μήκος και τα λίτρα καυσίμων των σκαφών.   

          Μονάδες 12 

4.2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει, με κατάλληλο μήνυμα, το όνομα και το μήκος του σκάφους με 

το μεγαλύτερο μήκος που πρόσδεσε.   

           Μονάδες 8  

4.3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει, με κατάλληλο μήνυμα, το μέσο όρο καυσίμων όλων των 

σκαφών.   

           Μονάδες 5 

  

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό τους 

να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από αυτές. 

Παράδειγμα:  
 
 
 



ΘΕΜΑ 4 

1 
 

ship_nr=30      # πλήθος σκαφών 
2 

 
max_length=-1   # μετρητής μέγιστου μήκους 

3 
 

sum_ltr=0    # αθροιστής καυσίμων 
4 

 
for i in range(ship_nr): 

5 
 

    ship_name=raw_input('Δώσε ονομασία σκάφους: ')  #4.1 εισαγωγή ονομασία σκάφους 
6 

 
    ship_mikos=int(input('Δώσε μήκος σκάφους: '))  #4.1 εισαγωγή μήκος σκάφους 

7 
 

    while (ship_mikos<1):            # 4.1 έλεγχος εγκυρότητας εισαγόμενου μήκους  
8 

 
        print 'Aποδεκτές τιμές: θετικοί ακέραιοι ' 

9 
 

        ship_mikos=int(input('Ξαναδώσε μήκος σκάφους: '))# 4.1 εισαγωγή μήκους σκάφους  
10 

 
    ship_ltr=int(input('Δώσε λίτρα καυσίμων: '))  #4.1 εισαγωγή λίτρα καυσίμων 

11 
 

    while (ship_ltr<1):              # 4.1 έλεγχος εγκυρότητας εισαγόμενων λίτρων  
12 

 
        print 'Aποδεκτές τιμές: θετικοί ακέραιοι ' 

13 
 

        ship_ltr=int(input('Ξαναδώσε λίτρα καυσίμων: ')) # 4.1 εισαγωγή λίτρα καυσίμων    
14 

 
    if ship_mikos > max_length:    

15 
 

        max_length = ship_mikos      #4.2 μεγαλύτερο μήκος σκάφους 
16 

 
        max_name = ship_name         #4.2 ονομασία σκάφους με το μεγαλύτερο μήκος 

17 
 

    sum_ltr = sum_ltr + ship_ltr     #4.3 άθροισμα καυσίμων των σκαφών     
18 

 
print 'Το σκάφος: ', max_name, ' έχει το μεγαλύτερο μήκος με : ', max_length, ' μέτρα' 

19 
 

meso_ltr = int(sum_ltr /ship_nr)  #4.3 μέσος όρος καυσίμων των σκαφών     
20 

 
print 'Ο μέσος όρος καυσίμων των σκαφών είναι: ', meso_ltr, ' λίτρα' 

 

 



ΘΕΜΑ 4  

Το υπουργείο Εξωτερικών διοργανώνει εξέταση γνώσης της Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας 

προκειμένου να επιλέξει από τους 120 υποψήφιους αυτούς που θα προχωρήσουν στο επόμενο 

στάδιο της διαδικασίας πρόσληψης. Να αναπτυχθεί  πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού 

Python, το οποίο:  

 

4.1. Nα διαβάζει τον βαθμό του κάθε υποψήφιου στην Αγγλική και στην Γαλλική γλώσσα. Να γίνεται 

έλεγχος ορθότητας ώστε να εισάγονται μόνο αποδεκτές τιμές από 1 μέχρι και 100. 

           Μονάδες8  

4.2. Εφόσον oι βαθμοί του υποψήφιου στα Αγγλικά και στα Γαλλικά είναι από 80 και πάνω να 

διαβάζει και να καταχωρεί το ονοματεπώνυμο του σε μια λίστα με όνομα  passed.  

           Μονάδες 5 

4.3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει, με κατάλληλο μήνυμα, το πλήθος των επιτυχόντων υποψηφίων. 

Μονάδες 5   

4.4. Να εμφανίζει το ονοματεπώνυμο όλων των καταχωρηθέντων υποψηφίων στη λίστα pass. 

Μονάδες 7 

  

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό τους 

να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από αυτές. 

Παράδειγμα:  
 
 
 



ΘΕΜΑ 4 

1 
 

passed=[]         # αρχικοποίηση λίστας επιτυχόντων 
2 

 
plithos=0   # αρχικοποίηση μεταβλητής πλήθους επιτυχόντων 

3 
 

cand = 20   # αρχικοποίηση μεταβλητής υποψηφίων 
4 

 
for i in range(cand):  

5 
 

    eng=int(input('Δώσε βαθμό αγγλικής από 1 έως και 100: '))#4.1 εισαγωγή βαθμού 
6 

 
    while (eng<1) or (eng>100):        #  4.1 έλεγχος εγκυρότητας βαθμού  

7 
 

        print 'Aποδεκτός βαθμός από 1 έως και 100' 
8 

 
        eng=int(input('Δώσε βαθμό αγγλικής από 1 έως και 100: ')) #4.2 επαναεισαγωγή  

9 
 

    fra=int(input('Δώσε βαθμό γαλλικής από 1 έως και 100: '))#4.1 εισαγωγή βαθμού     
10 

 
    while (fra<1) or (fra>100):        #  4.1 έλεγχος εγκυρότητας βαθμού  

11 
 

        print 'Aποδεκτός βαθμός από 1 έως και 100' 
12 

 
        fra=int(input('Δώσε βαθμό γαλλικής από 1 έως και 100: ')) #4.2 επαναεισαγωγή    

13 
 

    if eng >=80 and fra>=80:    
14 

 
        onoma= raw_input('Δώσε ονοματεπώνυμο: ') #4.2 εισαγωγή ονοματεπώνυμου επιτυχόντος 

15 
 

        passed.append(onoma) 
16 

 
        plithos=plithos+1       # 4.2. αύξηση μετρητή επιτυχόντων 

17 
 

print 'Το πλήθος επιτυχόντων είναι: ', plithos 
18 

 
for i in range(0,plithos): # 4.4 εμφάνιση ονοματεπώνυμου λίστας επιτυχόντων  

19 
 

    print passed[i] 
 

 



ΘΕΜΑ 4 

Στους προκριματικούς αγώνες για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα καλλιτεχνικού πατινάζ συμμετέχουν 

δώδεκα (12) αθλήτριες που βαθμολογούνται από 3 κριτές. Η κλίμακα βαθμολόγησης είναι από 1 

μέχρι και 10. Οι αθλήτριες προκρίνονται εφόσον συγκεντρώσουν συνολικά από 25 και πάνω και 

κανένας κριτής δεν τις έχει βαθμολογήσει κάτω από 7. Να αναπτυχθεί πρόγραμμα σε γλώσσα 

προγραμματισμού Python, το οποίο:  

 

4.1. Να διαβάζει το ονοματεπώνυμο των δώδεκα αθλητριών και τις βαθμολογίες των τριών κριτών 

τους. Να εκτελείται έλεγχος εγκυρότητας για αποδεκτές τιμές βαθμολογίας από 1 μέχρι και 10. Στη 

περίπτωση που εισάγεται άκυρη τιμή να εμφανίζεται το μήνυμα «Βαθμός εκτός ορίων. Επιτρεπτές 

τιμές: 1-10» και να ζητείται νέα τιμή μέχρι να δοθεί κάποια έγκυρη.  

           Μονάδες 12  

4.2. Να ελέγχει για κάθε αθλήτρια αν προκρίνεται με βάση τις δύο προϋποθέσεις πρόκρισης και να 

εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα π.χ. « Η αθλήτρια: » Ονοματεπώνυμο «προκρίνεται με βαθμό» Χ 

διαφορετικά αν δεν προκρίνεται να εμφανίζει το μήνυμα « Η αθλήτρια: » Ονοματεπώνυμο « δεν 

προκρίνεται». 

           Μονάδες 8 

4.3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει, με κατάλληλο μήνυμα, το πλήθος των μη προκριθέντων 

αθλητριών.  

Μονάδες 5 

  

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο γραπτό τους 

να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από αυτές. 

Παράδειγμα:  
 
 
 



ΘΕΜΑ 4 

1 
 

scate_nr=12    # πλήθος αθλητριών 
2 

 
metr=0        # αρχικοποίηση μεταβλητής μέτρησης μη προκριθέντων αθλητριών  

3 
 

for i in range(scate_nr): 
4 

 
    sc_name=raw_input('Δώσε ονοματεπώνυμο αθλήτριας: ') #4.1 εισαγωγή ονοματεπώνυμου 

5 
 

    judge=3  
6 

 
    tot_points =0     # μηδενισμός μετρητή συνόλου βαθμών αθλήτριας 

7 
 

    for j in range (judge): 
8 

 
        print 'Εισαγωγή βαθμού κριτή: ', j+1 

9 
 

        j_point=int(input('Δώσε βαθμό: '))     #4.1 εισαγωγή βαθμού κριτή 
10 

 
        while (j_point<1) or (j_point>10):     # 4.1 έλεγχος εγκυρότητας βαθμού  

11 
 

            print 'Τιμή εκτός ορίων. Επιτρεπτά όριο 1-10' 
12 

 
            j_point=int(input('Ξαναδώσε βαθμό: ')) #4.1 επανεισαγωγή βαθμού κριτή 

13 
 

        if j_point >= 7:         # 4.2 έλεγχος βαθμού κάτω από 7 
14 

 
            tot_points= tot_points+j_point    # 4.2 άθροιση βαθμών αθλήτριας 

15 
 

        else: 
16 

 
            tot_points=0    #4.2 μηδενισμός και αποκλεισμός αθλήτριας            

17 
 

    if tot_points >= 25:    
18 

 
        print 'Η αθλήτρια: ', sc_name,' προκρίνεται με βαθμό: ', tot_points 

19 
 

    else: 
20 

 
        print 'Η αθλήτρια: ', sc_name,' δεν προκρίνεται'        

21 
 

        metr = metr +1    #4.3 μετρητής μη προκριθέντων αθλητριών 
22 

 
print '\n' 

23 
 

print 'Πλήθος αποκλεισθέντων αθλητριών:', metr #4.3 Εκτύπωση πλήθους αποκλεισθέντων 
 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python: 

1 a=input("Δώσε προφορικό 1ου τετραμήνου:")  
2 b=input("Δώσε προφορικό 2ου τετραμήνου:")  
3 mo=(a+b)/2     
4 print "Ο Μέσος όρος προφορικής βαθμολογίας είναι: ",mo 

5 c=input("Δώσε το βαθμό της γραπτής εξέτασης:")  
6 mo_final=(mo+c)/2     
7 print "Μέσος όρος μαθήματος:",mo_final  

 
 

Να γράψετε ισοδύναμο πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python, όπου πρώτα ο 

μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας και έπειτα ο μέσος όρος μαθήματος να 

υπολογίζονται  καλώντας την συνάρτηση mesos_oros(a,b), η οποία υπολογίζει και επιστρέφει 

στο κυρίως πρόγραμμα τον μέσο όρο των τιμών a και b. 

Μονάδες  15  

2.2. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε γλώσσα Python: 

1 a=[1,2,3,4,5] 

2 b=a[:]  
3 j=4  
4 x=int(j/2)  
5 for i in range(0,x): 

6     a[i],a[j]=a[j],a[i] 

7     j=j-1  
8 print "Λίστα a:",a 

9 print "Λίστα b:",b 
 

 

Να γράψετε στο γραπτό σας τι εμφανίζει το παραπάνω πρόγραμμα κατά την εκτέλεσή του. 

Μονάδες 10 



ΘΕΜΑ 2 

2 .1 

 Α. 

1 a=input("Δώσε προφορικό 1ου τετραμήνου:")  
2 b=input("Δώσε προφορικό 2ου τετραμήνου:")  
3 x=mesos_oros(a,b) # Κάλεσμα συνάρτησης  
4 print "Ο Μέσος όρος προφορικής βαθμολογίας είναι: ",x 

5 c=input("Δώσε το βαθμό της γραπτής εξέτασης:")  
6 mo_final=mesos_oros(x,c) #Κάλεσμα συνάρτησης  
7 print "Μέσος όρος μαθήματος:",mo_final  

 
 

 

2.2.  

 Λίστα a: [5, 4, 3, 2, 1] 

Λίστα b: [1, 2, 3, 4, 5]            



ΘΕΜΑ 2 

2.1 Να γράψετε στο γραπτό σας τα αποτελέσματα των λογικών εκφράσεων (False ή True ) 

αν x=4 και y=2: 

α. not(x<y) 

β. (x>7) and (y<3) 

γ. (x!=10) and (y!=5) 

δ. (x>y) or (x**2<y) 

Μονάδες 8 

2.2 α) Να ξαναγράψετε το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε Python, χρησιμοποιώντας την 

εντολή επανάληψης while αντί της εντολής επανάληψης for έτσι ώστε να εμφανίζει στην 

οθόνη τα ίδια αποτελέσματα. 

1 sum=5  

2 for j in range(3,20,4): 

3     sum=sum+j 

4     print sum 

5 print sum 
 

 

β) Επιπλέον να γράψετε και τα κοινά αποτελέσματα που εμφανίζονται στην οθόνη. 

 

Μονάδες 17 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

α. True 

β. False 

γ. True  

δ. True 

 

2.2 

α) 

1 sum=5 

2 i=3 

3 while j<20:  

4     sum=sum + j  

5     print sum  

6     j=j+4 

7 print sum 
 

 

β)  

8 

15 

26 

41 

60 

60 



ΘΕΜΑ 4 

Σε έναν μαθητικό διαγωνισμό στίβου, στο αγώνισμα του τριπλούν συμμετέχουν στα 

προκριματικά 30 μαθητές από όλα τα σχολεία ενός Δήμου. Στον τελικό περνούν όσοι μαθητές 

σημειώνουν επίδοση μεγαλύτερη των 7,5 μέτρων. Κάθε μαθητής έχει δύο προσπάθειες για 

να προκριθεί. Αν στην πρώτη προσπάθεια πετύχει επίδοση μεγαλύτερη από το κατώφλι 

πρόκρισης των 7,5 μ., σταματάει τις προσπάθειές του. 

Να γράψετε πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python το οποίο να υλοποιεί τα εξής: 

4.1 Να διαβάζει το επώνυμο του μαθητή/τριας και να το αποθηκεύει στη λίστα ΟΝΟΜΑ των 

συμμετεχόντων μαθητών. 

Μονάδες 5 

4.2 Για κάθε μαθητή να διαβάζει την επίδοσή του ανά προσπάθεια και αν είναι μεγαλύτερη 

από το όριο πρόκρισης, να καταχωρίζει την επίδοση στη λίστα EPID. 

Μονάδες 10 

4.3 Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των μαθητών που προκρίθηκαν αλλά και το 

πλήθος των μαθητών που δεν προκρίθηκαν στον τελικό. 

Μονάδες 5 

4.4 Να εμφανίζει τα ονόματα όλων των μαθητών που συμμετείχαν. 

Μονάδες 5 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 

γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 

μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 # 4.1 
2 ONOMA=[ ] # Αρχικοποιήσεις 
3 EPID=[ ] 
4 # 4.2 
5 for i in range(30): # Βρόχος επανάληψης 
6     n=raw_input("Δώσε όνομα μαθητή :") 
7     ONOMA.append(n) 
8     p1=input("Δώσε 1η προσπάθεια μαθητή :") 
9     if p1 > 7.5 : # Δομή επιλογής 

10         EPID.append(p1) 
11     else : 
12         p2=input("Δώσε 2η προσπάθεια μαθητή :") 
13     if p2 > 7.5 : 
14         EPID.append(p2) 
15 # 4.3    

16 
print "Το πλήθος των μαθητών που προκρίθηκαν είναι :", len(EPID) # Εμφάνιση 
αποτελεσμάτων 

17 print "Το πλήθος των μαθητών που δεν προκρίθηκαν είναι :", 30 - len(EPID) 
18 # 4.4 
19 print "Οι μαθητές που συμμετείχαν είναι οι παρακάτω :" 
20 for i in range(30): 
21     print ONOMA[i] 

 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 Να συμπληρωθούν τα τέσσερα (4) αριθμημένα κενά στο παρακάτω πρόγραμμα σε 

Python το οποίο δέχεται ακεραίους αριθμούς από τον χρήστη και τους προσθέτει σε μια 

λίστα, μόνο αν αυτοί δεν υπάρχουν ήδη. Το πρόγραμμα σταματά όταν εισαχθούν 15 

ακέραιοι αριθμοί στη λίστα, και τότε τους εμφανίζει στην οθόνη. 

count = __1__ 

nums = [] 

while __2__ < 15: 

    number = int(input("Δώστε έναν αριθμό ")) 

    if number not in nums: 

        nums.append(number) 

       count = __3__ + 1 

print __4__ 

Μονάδες 8 

2.2 Δίνονται τα παρακάτω τμήματα προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού Python. 

Να γράψετε στο γραπτό σας το πλήθος των συμβόλων "+" που θα εμφανιστούν σε κάθε 

εκτέλεση. 

α) 

for i in range(1,3):  

    for j in range(1,3):  

        print "+" 

β) 

for i in range(1,4):  

    for j in range(1,3):  

        print "+" 

γ) 

for i in range(1,6):  

    for j in range(2,5):  

        print "+"  

 

Μονάδες 9 

2.3 Να γράψετε στο γραπτό σας τα αποτελέσματα (True ή False) των παρακάτω λογικών 

εκφράσεων. 

α. 55 != 80 

β. 63 <= 23 

γ. (22<1) and (32>11) 

δ. (13<10) or (25>15) 

Μονάδες 8 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

(1) 0 

(2) count 

(3) count  

(4) nums 

 

2.2 

α) 4 

β) 6 

γ) 15 

 

2.3 

α. True 

β. False 

γ. False 

δ. True 



ΘΕΜΑ 4 

Μια εταιρεία παροχής ενέργειας χρεώνει τους συνδρομητές της, ως προς την ποσότητα 

κατανάλωσης κιλοβατώρων  KWh, μη κλιμακωτά, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Όγκος Κατανάλωσης σε KWh Χρέωση ανά KWh 

Έως 1600 0,2 ευρώ 

Από 1601 μέχρι και 2000 0,3 ευρώ 

Περισσότερα από 2000 0,4 ευρώ 

Αν η χρέωση είναι μεγαλύτερη από εβδομήντα (200) ευρώ, τότε ο πελάτης δικαιούται 

έκπτωση 5%. Να γράψετε πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python, το οποίο να 

υλοποιεί τα ακόλουθα: 

4.1 Να διαβάζει από τον χρηστή τον όγκο των KWh που κατανάλωσε ο συνδρομητής. Δεν 

απαιτούνται έλεγχοι ορθότητας δεδομένων. 

Μονάδες 2 

4.2 Να καλεί συνάρτηση, η οποία να δέχεται ως παράμετρο τις KWh που κατανάλωσε ο 

συνδρομητής και να επιστρέφει τη χρέωση, χωρίς την έκπτωση, σύμφωνα με τον παραπάνω 

πίνακα. Να Γράψετε τη συνάρτηση που χρειάζεται. 

Μονάδες 14 

4.3 Να εμφανίζει τη χρέωση του συνδρομητή που προκύπτει από την παραπάνω 

συνάρτηση. 

Μονάδες 2 

4.4 Αν ο συνδρομητής δικαιούται έκπτωση, να εμφανίζει το ποσό της έκπτωσης, και την 

τελική χρέωση του πελάτη. Διαφορετικά, να εμφανίζει μήνυμα «Δεν δικαιούστε έκπτωση». 

Μονάδες 7 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 

γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 

μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 



 



ΘΕΜΑ 4 

1 # 4.1 
2 d = float(input("Δώστε κατανάλωση ενέργειας σε KWh: ")) 
3 # 4.2 
4 def xreosh(a): # Επικεφαλίδα συνάρτησης 
5     if a <= 1600 : 
6         x = a*0.2 
7     elif a <= 2000 : 
8         x = a*0.3 
9     else : 

10         x = a*0.4 
11     return x 
12 p = xreosh(d) # Κλήση συνάρτησης 
13 # 4.3 
14 print "Η χρέωση σας είναι: ", p 
15 # 4.4 
16 if p > 200 : 
17     ekp = p*0.05 
18     print "Η έκπτωση είναι: ", ekp 
19     print "Η τελική χρέωση είναι: ", p-ekp 
20 else : 
21     print "Δεν δικαιούστε έκπτωση." 

 
 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος στη γλώσσα προγραμματισμού Python: 

1 sum1=0  

2 a=2  

3 for i in range(10, 14):  

4     if i%2==1:  

5         a=a*3  

6     else:  

7         sum1=sum1+a 
 

 
Επίσης δίνεται το παρακάτω υπόδειγμα-πίνακας τιμών: 

 i sum1 a 

Αρχικές τιμές  … … 

1η επανάληψη … … … 

… … … … 

Να συμπληρώσετε στο γραπτό σας τον παραπάνω πίνακα τιμών, προσθέτοντας μία νέα 
γραμμή στον πίνακα για κάθε επανάληψη του προγράμματος με τις νέες τιμές των 
μεταβλητών i, sum1 και a. 

Μονάδες 15 

2.2 Δίνονται τα παρακάτω τμήματα προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού Python. 

Να γράψετε το πλήθος των συμβόλων "@" που θα εμφανιστούν σε κάθε εκτέλεση. 

α) 

for i in range(5,10,2):  

    print "@" 

β) 

for i in range(1,20):  

    print "@" 

γ) 

for i in range(2,8):  

    for j in range(2,8,2):  

        print "@" 

δ) 

for i in range(3,6):  

    for j in range(2,9):  

        print "@" 

 

Μονάδες 10 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

 i sum1 a 

Αρχικές τιμές  0 2 

1η επανάληψη 10 2  

2η επανάληψη 11  6 

3η επανάληψη 12 8  

4η επανάληψη 13  18 

 

 

2.2 

α) 3 

β) 19 

γ) 18 

δ) 21 



ΘΕΜΑ 2ο 

2.1.  Να γράψετε τις παρακάτω μαθηματικές εκφράσεις σε γλώσσα προγραμματισμού 

Python: 

1. 
√𝑎

𝑏2+3
+c 

2. 
𝑥2+𝑐2

2
  

3.𝑥2+
𝑥+𝑎

𝑦2
 

Μονάδες 15 

2.2.  Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python: 

1 a=input("Δώσε τον 1o ακέραιο αριθμό:") 

2 b=input("Δώσε τον 2ο ακέραιο αριθμό:") 

3 s=0    
4 while b>0:   
5     b,x=divmod(b,2)   
6     if x==1:    
7         s=s+a    
8     a=a*2    
9     print a,b,s   

10 print s    
 

 

Να γράψετε στο γραπτό σας τι εμφανίζετε στην οθόνη του υπολογιστή κατά την εκτέλεση του 

παραπάνω προγράμματος, δίνοντας τους αριθμούς 15 και 20 κατά την εκτέλεση των εντολών 

1 και 2, αντίστοιχα. 

Μονάδες 10 



ΘΕΜΑ 2 

2 .1 

1. math.sqrt(a)/(b**2+3)+c 

2. (x**2+c**2)/2 

3. x**2+(x+α)/(y**2) 

2.2.  

Δώσε τον 1o ακέραιο αριθμό:15 
Δώσε τον 2ο ακέραιο αριθμό:20 
30 10 0 
60 5 0 
120 2 60 
240 1 60 
480 0 300 
300 



ΘΕΜΑ 2 

2.1.  

Να δώσετε την τιμή της παρακάτω έκφρασης, όπου a=5, b=7 και c=3, γράφοντας αναλυτικά 

τα βήματα που ακολουθείτε για τη λύση: 

not(b%c+2==c) and (a<5-c**2) 

Μονάδες 15 

2.2.  Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python: 

1 x=[2,7,5,1,-2] 

2 c=[3,-2,9,-2,25] 

3 d=[0,0,0,0,0] 

4 for i in range(0,4): 

5     if i<=2:  
6        d[i]=x[i] 

7     else:  
8        d[i]=c[i] 

9 print d  
 

 

Να γράψετε στο γραπτό σας τι εμφανίζεται κατά την εκτέλεση του παραπάνω προγράμματος 

. 

Μονάδες 10 



ΘΕΜΑ 2 

2 .1 

not(b%c+2==c)  and (a<5-c**2)  

not(7%3+2==3) and (5<5-3**2) 

not(1+2==3) and (5<5-9) 

not(3==3) and (5<-4) 

not(True) and False  

False and False  False 

 

 

2.2.  

[2, 7, 5, -2, 0] 



ΘΕΜΑ 2 

2.1.  

Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της στήλης Α του ακόλουθου πίνακα, με το κατάλληλο 

στοιχείο της στήλης Β. Τα στοιχεία της στήλης Β μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε καμία, μία 

ή περισσότερες από μία φορές. 

Στήλη Α Στήλη Β 

1. and Α. Ενσωματωμένη συνάρτηση 

2. divmod Β. Λογικός τελεστής 

3. % Γ. Αριθμητικός τελεστής 

4. False Δ. Λογική σταθερά (τιμή) 

5. == Ε. Συγκριτικός τελεστής 

 ΣΤ. Αριθμητική σταθερά (τιμή) 

 

Μονάδες 10 

2.2.  Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python: 

1 point=[]   
2 x=152   
3 y=x   
4 while y!=0:  
5     y,z=divmod(y,10)  
6     point.append(z)  
7     print z   
8 print"----------"  
9 s=0   

10 for i in range(0,3):  
11     s=s+point[i]  
12 print "Άθροισμα=",s 

 
 

Να γράψετε στο γραπτό σας τι εμφανίζεται κατά την εκτέλεση του παραπάνω προγράμματος 

. 

Μονάδες 15 



ΘΕΜΑ 2 

2 .1 

1. Β 

2. Α 

3. Γ 

4. Δ 

5. Ε 

 

2.2.  

2 
5 
1 
---------- 
Άθροισμα= 8 



ΘΕΜΑ 2 

2.1.  

Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python: 

1 a=13  
2 b=10   
3 c,d=divmod(a,a+b) 

4 z=a/b**2  
5 h=(a/b)**2 

6 f=a%b  
7 print c,d,z,h,f 

 
 

Να γράψετε στο γραπτό σας τι εμφανίζεται κατά την εκτέλεση του παραπάνω προγράμματος. 

Μονάδες 10 

2.2.   

Δίνονται τα παρακάτω δύο προγράμματα σε γλώσσα προγραμματισμού Python. Στο 2ο 

πρόγραμμα υπάρχουν τρία(3) κενά, τα οποία έχουν αριθμηθεί και υπογραμμιστεί. Να 

γράψετε στο γραπτό σας τον αριθμό κάθε κενού και δίπλα  τι πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε 

το 2ο πρόγραμμα να εκτελεί την ίδια λειτουργία με το 1ο πρόγραμμα: 

1ο πρόγραμμα 2ο πρόγραμμα 

1 a=input("Δώσε α:")  
2 b=input("Δώσε β:")  
3 if a>5:   
4     if b==1:   
5         print "*"  
6     else:   
7         print "**"  
8 else:   
9     if b==2:   

10         print "***"  
 

 

 

1 a=input("Δώσε α:") 

2 b=input("Δώσε β:") 

3 if ____(1)____: 

4     print "*" 

5 if ____(2)___: 

6     print "**" 

7 if ___(3)___: 

8     print "***" 
 

 

 

Μονάδες 15 



ΘΕΜΑ 2 

2 .1 

0   13   0   1   3 

2.2. 

1.  a>5 and b==1 

2. a>5 and b!=1 

3. a<=5 and b==2 



ΘΕΜΑ 4 

Σε ένα διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, για την πρόσληψη 50 υπαλλήλων σε θέσεις του Δημοσίου 

καταθέσανε αίτηση 450 πτυχιούχοι υποψήφιοι. Η πρόσληψη γίνεται βάση των μορίων που 

συμπληρώνει ο κάθε υποψήφιος. Τα μόρια που μπορεί να πάρει κάθε υποψήφιος είναι: 

Βαθμός σε γραπτή εξέταση (Β) Βαθμός<10= 0 μόρια 
10<=Βαθμός<13= 2 μόρια 
13<=Βαθμός<16= 4 μόρια 
16<=Βαθμός<18= 6 μόρια 
18<=Βαθμός<=20= 10 μόρια 
 

Τίτλος σπουδών (Π) Πτυχίο ΑΕΙ= 2 μόρια 
(Μ) Μεταπτυχιακό =4 μόρια 
(Δ) Διδακτορικό= 8 μόρια 

 

 Να αναπτυχθεί  πρόγραμμα, σε γλώσσα προγραμματισμού Python, το οποίο: 

4.1. Να διαβάζει από το πληκτρολόγιο για κάθε υποψηφίου το ονοματεπώνυμο του, το 

βαθμό που πήρε ο υποψήφιος στη γραπτή εξέταση που έδωσε στον ΑΣΕΠ και τον τελευταίο 

τίτλο σπουδών του. Να θεωρήσετε ότι τα δεδομένα είναι σωστά και δεν χρειάζεται 

οποιοσδήποτε έλεγχος. 

Μονάδες 8 

4.2. Να υπολογίζει τα συνολικά μόρια  κάθε υποψηφίου, και την ένδειξη «ΕΠΙΤΥΧΩΝ», αν 
τα συνολικά μόρια του είναι μεγαλύτερα ή ίσα του 8. 
  

Μονάδες 10 

4.3 Να υπολογίζει και να εμφανίζει το σύνολο των επιτυχόντων και το σύνολο των 
επιλαχόντων, αν υπάρχουν. Επιλαχόντες είναι οι επιτυχόντες που είναι πάνω από τους 50. 
 

Μονάδες 7 
 
Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 
γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 
μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

1 sum_epityxon=0   #Αθροιστής επιτυχόντων   
2 for i in range(0,450):     
3     sum=0   #Αθροιστής μορίων κάθε υποψηφίου   
4     o=raw_input("Δώσε όνομα υποψηφίου:")   
5     grades=input("Δώσε τον βαθμό στις γραπτές εξετάσεις:")  
6     print "Δώσε τελευταίο τίτλο σπουδών ",   
7     study=raw_input("(Π)τυχίο ή (Μ)εταπτυχιακο ή (Δ)ιδακτορικό:") 

8     if grades>=18 and grades<=20: #Έλεγχος  μορίων βαθμού  
9         sum=sum+10      

10     elif grades>=16:      
11         sum=sum+6      
12     elif grades>=13:      
13         sum=sum+4      
14     elif grades>=10:      
15         sum=sum+2          
16     if study=='Π':   #Έλεγχος για τον τελευταίο τίτλο σπουδών  
17         sum=sum+2      
18     elif study=='Μ':      
19        sum=sum+4      
20     else:       
21         sum=sum+8      
22     print "Συνολικά μόρια :",sum,    
23     if sum>=8:      
24         print "ΕΠΙΤΥΧΩΝ"     
25         sum_epityxon=sum_epityxon+1    
26 #Εμφάνιση συνόλου επιτυχόντων και επιλαχόντων   
27 print "Σύνολο επιτυχόνων:",sum_epityxon   
28 if sum_epityxon>50:     
29     epilaxon=sum_epityxon-50     
30     print "Σύνολο επιλαχόντων=",epilaxon    

 
 



ΘΕΜΑ 4 

Μία ποδοσφαιρική ομάδα έχει 18 παίκτες και την ενδιαφέρει ποιος παίκτης έχει πετύχει τα 

περισσότερα γκολ. Να αναπτυχθεί πρόγραμμα, σε γλώσσα προγραμματισμού Python, το 

οποίο: 

4.1. Να διαβάζει από το πληκτρολόγιο τα ονόματα των παικτών και τα γκολ που έβαλαν σε 

μια αγωνιστική περίοδο. Να γίνεται έλεγχος δεδομένων ώστε ο αριθμός των γκολ που δίνεται 

από το πληκτρολόγιο να μην είναι αρνητικός. Στη περίπτωση που εισάγεται άκυρη τιμή, το 

πρόγραμμα θα πρέπει να ζητάει νέα.  

Μονάδες 10 

4.2. Να υπολογίζει τον παίκτη με τα περισσότερα γκολ, και να εμφανίζει το μήνυμα: «Ο  

όνομα παίκτη έβαλε τα περισσότερα γκολ, αριθμός γκολ » 

Μονάδες 10 

4.3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το σύνολο των γκολ που έχει πετύχει η ομάδα στην 

αγωνιστική περίοδο. 

Μονάδες 5 

 
Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 
γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 
μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

1 #Αρχική τιμή για τη max και την max_onoma    
2 max=0        
3 max_onoma=""       
4 # Αρχική τιμή για τον αθροιστή των γκολ     
5 sum=0        
6 # Είσοδος δεδομένων και εύρεση μεγαλυτέρου    
7 for i in range(0,18):       
8     # Δίνουμε το όνομα παίκτη και τα γκολ του    
9     o=raw_input("Δώσε όνομα παίκτη: ")     

10     gol=input("Δώσε τα συνολικά γκολ της αγωνιστικής περιόδου: ")  
11     #Έλεγχος αν τα γκολ που πληκτρολογήσαμε είναι αρνητικός αριθμός  
12     while gol<0:           
13         print "Ο αριθμός πρέπει να μην είναι αρνητικός"   
14         gol=input("Δώσε ξανά τα συνολικά γκολ της αγωνιστικής περιόδου: ") 

15     sum=sum+gol       
16     if gol>max:       
17         max=gol       
18         max_onoma=o       
19 #Εκτύπωση αποτελεσμάτων      
20 print "Ο παίκτης ",max_onoma," έβαλε τα περισσότερα γκολ ",max  
21 print "Τα συνολικά γκολ της ομάδας είναι ",sum    

 
 

 
 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Το Υπουργείο Υγείας πραγματοποιεί έρευνα για την επιλογή ειδικότητας στους πτυχιούχους 

της Ιατρικής. Οι ειδικότητες που μπορούν να επιλέξουν οι πτυχιούχοι της Ιατρικής είναι: 

Π=παθολόγος ή Χ=χειρούργος. Να αναπτυχθεί  πρόγραμμα, σε γλώσσα προγραμματισμού 

Python, το οποίο: 

4.1. Να διαβάζει από το πληκτρολόγιο ονοματεπώνυμο πτυχιούχου και την ειδικότητα που 

θέλει να επιλέξει (Π ή Χ ) και να τα καταχωρεί αντίστοιχα στις λίστες onoma και protimisi. Η 

καταχώρηση τελειώνει όταν πληκτρολογήσουμε * στο όνομα του πτυχιούχου. Να θεωρήσετε 

ότι τα δεδομένα είναι σωστά και δεν χρειάζεται έλεγχος εγκυρότητας των δεδομένων. 

Μονάδες 7 

4.2.  Να υπολογίζει και να τυπώνει το σύνολο των προτιμήσεων ανά ειδικότητα. 

Μονάδες 10 

4.3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει την ειδικότητα με το μεγαλύτερο αριθμό προτιμήσεων 

και στην περίπτωση ισοβαθμίας να εμφανίζεται το μήνυμα "Οι Παθολόγοι και οι Χειρούργοι 

έχουν την ίδια προτίμηση". 

Μονάδες 8 

 
 
Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 
γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 
μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

1 # Αρχικοποίηση λιστών       
2 onoma=[]        
3 protimisi=[]        
4          
5 # Είσοδος δεδομένων από το πληκτρολόγιο μέχρι να πληκτρολογήσουμε * στο όνομα 

6 o=raw_input("Δώσε όνομα πτυχιούχου Ιατρικής. Με * τερματίζει η καταχώρηση: ")  
7 while o!="*":        # Έλεγχος αν στο όνομα πληκτρολογήσαμε *    
8     onoma.append(o)       
9     e=raw_input("Δώσε ειδικότητα Π=Παθολόγος Χ=Χειρούργος :")   

10     protimisi.append(e)       
11     o=raw_input("Δώσε όνομα πτυχιούχου Ιατρικής. Με * τερματίζει η καταχώρηση: ") 

12 #Μηδενισμός μετρητών Παθολόγων και Χειρούργων    
13 m_path=0        
14 m_xeir=0         
15 n=len(protimisi)        
16 # Έλεχος κάθε στοιχείου της λίστας protimisi με την ειδικότητα που καταχωρήθηκε  
17 for i in range(0,n):        
18     if protimisi[i]=="Π":      # Έλεγχος για την επιλογή Παθολόγος   
19         m_path=m_path+1                 # Αύξηση του μετρητή m_path κατά 1   
20     else:                        #Διαφορετικά είναι Χειρούργος     
21         m_xeir=m_xeir+1         # Αύξηση του μετρητή m_xeir κατά 1   
22          
23 # Εμφάνιση των αποτελεσμάτων      
24 print "ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ"     
25 print "Παθολόγοι:",m_path       
26 print "Χειρούργοι:",m_xeir       
27              
28 # Εμφάνιση της Ειδικότητας με τις περισσότερες προτιμήσεις    
29 if m_path>m_xeir:        
30     print "Οι Παθολόγοι έχουν τις περισσότερες προτιμήσεις"    
31 elif m_xeir>m_path:       
32     print "Οι Χειρούργοι έχουν τις περισσότερες προτιμήσεις"      
33 else:         
34     print "Οι Παθολόγοι και οι Χειρούργοι έχουν την ίδια προτίμηση"   

 

 
 

 

 
 

 
 



 

 



ΘΕΜΑ 4 

Ένα σούπερ μάρκετ έχει 450 προϊόντα. Για την αποτελεσματική διαχείριση των προϊόντων το 

σούπερ μάρκετ καταγράφει το όνομα και το πλήθος των τεμαχίων του κάθε προϊόντος. 

Να αναπτυχθεί πρόγραμμα, σε γλώσσα προγραμματισμού Python, το οποίο: 

4.1. Να καταχωρεί το όνομα  και το πλήθος των διαθέσιμων τεμαχίων κάθε προϊόντος στις 

λίστες on_pr και pl αντίστοιχα. 

Μονάδες 5 

4.2. Να εμφανίζει  τον τίτλο «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ» και στη συνέχεια τα ονόματα των 

προϊόντων που πρέπει να παραγγελθούν, όταν το πλήθος των διαθέσιμων  τεμαχίων κάποιου 

προϊόντος είναι λιγότερο από 10.  

Μονάδες 10 

4.3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος όλων των προϊόντων που είναι για 

παραγγελία.  

Μονάδες 10 

 
 
Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 
γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 
μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

1 #Αρχικοποίηση λιστών     
2 on_pr=[]       
3 pl=[]       
4 #Καταχώρηση δεδομένων στις αντίστοιχες λίστες   
5 for i in range(0,450):     
6     p=raw_input("Δώσε όνομα προϊόντος: ")   
7     on_pr.append(p)      
8     te=input("Δώσε  τεμάχια προϊόντος: ")    
9     pl.append(te)      

10     print "_______________"     
11 n=0   #Αρχικοποίηση του μετρητή προϊόντων για παραγγελία  
12 print "ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ"    
13 for i in range(0,450):     
14     if pl[i]<10:         #Έλεγχος προϊόντων για παραγγελία  
15         print on_pr[i]#Εμφάνιση ονόματος προϊόντος για παραγγελία 

16         n=n+1            #Μετρητής προϊόντων για παραγγελία  
17 print"______________"     
18 #Εμφάνιση του πλήθους των προϊόντων για παραγγελία  
19 print "Σύνολο προϊόντων για παραγγελία=", n   

 

 



ΘΕΜΑ 4 

Σε ένα διαγωνισμό του Δημοσίου συμμετείχαν 3.000 διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι εξετάστηκαν 

στη «Έκθεση». Επιτυχών είναι αυτός που είχε βαθμό μεγαλύτερο του 50. Να αναπτυχθεί 

πρόγραμμα, σε γλώσσα προγραμματισμού Python, το οποίο: 

4.1. Να διαβάζει το ονοματεπώνυμο και τον βαθμό κάθε υποψηφίου και να καταχωρεί τα 

δεδομένα αντίστοιχα στις λίστες onoma[3000]  και b[3000]. Αποδεκτός βαθμός είναι από 0 

μέχρι 100. Στην περίπτωση που εισάγεται μη αποδεκτό βαθμό, το πρόγραμμα πρέπει να 

ζητάει άλλον μέχρι να δοθεί τιμή εντός των ορίων.   

Μονάδες 10 

4.2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τα ονόματα των υποψηφίων και το μήνυμα «ΕΠΙΤΥΧΩΝ» 

ή «ΑΠΟΤΥΧΩΝ». 

Μονάδες 10 

4.3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το σύνολο των επιτυχόντων. 

Μονάδες 5 

 

 
 
Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 
γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 
μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 

 
 



ΘΕΜΑ 4 

1 # Αρχικοποίηση λιστών     
2 onoma=[]      
3 b=[]       
4 # Είσοδος δεδομένων κάθε υποψηφίου    
5 for i in range(3000):      
6     o=raw_input("Δώσε όνομα διαγωνιζόμενου: ")   
7     onoma.append(o)     
8     ba=input("Δώσε το βαθμό του στην Έκθεση: ")   
9     while ba<=0 or ba>100:     

10         print "Έδωσες λάθος βαθμό..."    
11         ba=input("Ξαναδώσε το βαθμό του στην Έκθεση: ")  
12     b.append(ba)      
13 print "________________________________"   
14 # Εκτύπωση όλων των υποψηφίων με το μήνυμα ΕΠΙΤΥΧΩΝ ή ΑΠΟΤΥΧΩΝ 

15 m=0    #Μετρητής επιτυχόντων     
16 for i in range(3000):      
17     print onoma[i],b[i]     
18     if b[i]>50:      
19         print "ΕΠΙΤΥΧΩΝ"     
20         m=m+1     #Αύξηση του μετρητή των επιτυχόντων κατά μία μονάδα 

21     else:       
22         print "ΑΠΟΤΥΧΩΝ"     
23 #Εκτύπωση του συνόλου των επιτυχόντων   
24 print "Σύνολο επιτυχόντων:",m     

 
 



ΘΕΜΑ 4 

Μια εταιρεία ύδρευσης χρεώνει τους συνδρομητές της, ως προς την ποσότητα 

κατανάλωσης κυβικών (μ3) νερού για οικιακή χρήση, κλιμακωτά, σύμφωνα με τον 

ακόλουθο πίνακα: 

Όγκος Κατανάλωσης σε κυβικά Χρέωση ανά κυβικό 

Έως και 20 0,3 ευρώ 

Πάνω από 20 μέχρι και 35 1,8 ευρώ 

Περισσότερα από 35 3,2 ευρώ 

Αν η χρέωση είναι μεγαλύτερη από πενήντα (50) ευρώ, τότε ο συνδρομητής δικαιούται 

έκπτωση 7%. Να γράψετε πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python, το οποίο να 

υλοποιεί τα ακόλουθα: 

4.1 Να διαβάζει τον όγκο των μ3 νερού που κατανάλωσε ο συνδρομητής. Να γίνεται έλεγχος 

ορθότητας δεδομένων έτσι ώστε η κατανάλωση να είναι μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός. 

Μονάδες 5 

4.2 Να υπολογίζει και να εμφανίζει τη χρέωση, χωρίς την έκπτωση, σύμφωνα με τον 

παραπάνω πίνακα (κλιμακωτά). 

Μονάδες 13 

4.3 Αν ο πελάτης δικαιούται έκπτωση, να εμφανίζει το ποσό της έκπτωσης, και την τελική 

χρέωση του πελάτη. Διαφορετικά, να εμφανίζει μήνυμα στην οθόνη «Δεν δικαιούστε 

έκπτωση». 

Μονάδες 7 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 

γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 

μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 # 4.1 
2 d = float(input("Δώστε κατανάλωση νερού σε κυβικά μέτρα: ")) 
3 # έλεγχος ορθότητας δεδομένων  
4 while d < 0 :  
5     d = float(input("Δώστε κατανάλωση νερού σε κυβικά μέτρα: ")) 
6 # 4.2 
7 if d <= 20 : 
8     x = d*0.3 
9 elif d <= 35 : 

10     x = 20*0.3 + (d-20)*1.8 # κλιμακωτή χρέωση 
11 else : 
12     x = 20*0.3 + 15*1.8 + (d-35)*3.2 
13 print "Η χρέωση σας είναι: ", x 
14 # 4.3 
15 if x > 50 : # υπολογισμός έκπτωσης 
16     ekp = x*0.07 
17     print "Η έκπτωση είναι: ", ekp 
18     print "Η τελική χρέωση είναι: ", x-ekp 
19 else : 
20     print "Δεν δικαιούστε έκπτωση." 

  
 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 Να συμπληρωθούν τα αριθμημένα κενά (1-8) στον παρακάτω κώδικα σε γλώσσα 

προγραμματισμού Python, έτσι ώστε το πρόγραμμα να διαβάζει ακέραιους αριθμούς και να 

τους εισάγει σε δύο λίστες A και B, των 5 θέσεων η καθεμία. Στη συνέχεια να δημιουργεί και 

να τυπώνει στην οθόνη μια λίστα C, 5 θέσεων, τα στοιχεία της οποίας προκύπτουν από το 

γινόμενο των αντίστοιχων στοιχείων από τις λίστες Α και Β. 

1 A = [] 

2 B = [] 

3 C = [] 

4 for i in range(5): 

5     x = int(input("Δώσε αριθμό για τη λίστα A: ")) 

6     A.append(_(1)_) 

7 for i in range(_(2)_): 

8     y = _(3)_ 

9     _(4)_ 

10 _(5)_ range(_(6)_): 

11      _(7)_ 

12 print(_(8)_) 
 

 
 

Μονάδες 16 

2.2 Να γράψετε στο γραπτό σας τις εντολές σε Python για να εκχωρήσετε σε δύο μεταβλητές 

a, b τις τιμές 1 και 0, αντίστοιχα και έπειτα να αντιμεταθέσετε τις τιμές των μεταβλητών 

αυτών. 

Μονάδες 9 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

1 – x 

2 – 5 

3 – int(input("Δώσε αριθμό για λίστα B: ")) 

4 –  B.append(y) 

5 – for i in 

6 – 5 

7 – C.append(A[i] * B[i]) 

8 – C 

 

2.2 

a, b = 1, 0 

a, b = b, a 



ΘΕΜΑ 4 

Σε έναν αγώνα άλματος εις μήκος συμμετέχουν στον προκριματικό 24 αθλήτριες. Στον τελικό 

αγώνα θα συμμετάσχουν μόνο οι αθλήτριες οι οποίες θα πετύχουν επίδοση μεγαλύτερη ή 

ίση από 4,5 μέτρα που είναι το όριο πρόκρισης. Κάθε αθλήτρια έχει μέχρι τρεις (3) 

προσπάθειες για να πετύχει το όριο πρόκρισης. Αν πετύχει σε μία προσπάθεια, δεν συνεχίζει 

τις υπόλοιπες προσπάθειες: 

Να γράψετε πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python, το οποίο: 

4.1 Για κάθε αθλήτρια να διαβάζει το επώνυμο της και διαδοχικά την επίδοση των 

προσπαθειών της μέχρι να πετύχει την κατάλληλη επίδοση ή να συμπληρωθεί ο αριθμός των 

τριών προσπαθειών που δικαιούται. 

Μονάδες 14 

4.2 Για κάθε αθλήτρια να εμφανίζει στην οθόνη το επώνυμο της και αν προκρίθηκε την 

επίδοση πρόκρισής της, διαφορετικά να εμφανίζει το μήνυμα “ΜΗ ΠΡΟΚΡΙΣΗ”. 

Μονάδες 6 

4.3 Να υπολογίζει και να εμφανίζει στην οθόνη το πλήθος των προκριμένων αθλητριών. 

Μονάδες 5 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 

γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 

μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 plithos = 0 # αρχικοποίηση μετρητή 
2 #Γ1 
3 for i in range(24): # εξωτερικός βρόχος επανάληψης 
4     onoma= raw_input("Δώστε επώνυμο ") 
5     prosp= 1 
6     epidosi= input("Δώστε επίδοση ") 
7     while prosp < 3 and epidosi < 4.5: 
8         epidosi= input("Δώστε νέα επίδοση ") 
9         prosp += 1 

10 #Γ2 
11     print onoma 
12     if epidosi>=4.5: # έλεγχος προκριθέντων αθλητριών 
13         print “Πρόκριση με: ”, epidosi 
14         #Γ3 
15         plithos+=1     
16     else: 
17         print "ΜΗ ΠΡΟΚΡΙΣΗ" 
18 #Γ3 
19 print “Το πλήθος των αθλητριών που προκρίθηκαν είναι: ”, plithos 

  
  

 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 Να γράψετε τις τιμές που εισάγονται στη λίστα σε κάθε περίπτωση σαν αποτέλεσμα της 

εκτέλεσης των ακόλουθων τμημάτων κώδικα στη γλώσσα προγραμματισμού Python: 

α) 

lista = [] 

for i in range (2,7,1): 

    lista.append(i**2) 

β) 

lista = [] 

for i in range (4,12,2): 

    lista.append(i**2) 

 

Μονάδες 10 

2.2 Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε Python: 

for i in range (A, Β, Γ): 

    print i 

Για καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις, να γράψετε τις τιμές των A, Β, Γ, έτσι ώστε το 

αντίστοιχο τμήμα προγράμματος να εμφανίζει όλους: 

α. τους ακέραιους από 1 μέχρι και 60 (αύξουσα διάταξη) 

β. τους ακέραιους από 70 μέχρι και 30 (φθίνουσα διάταξη) 

γ. τους περιττούς ακέραιους από 51 μέχρι και 131 (αύξουσα διάταξη) 

δ. τους ακέραιους από -30 μέχρι και -10 (αύξουσα διάταξη) 

ε. τους θετικούς ακέραιους που είναι μικρότεροι του 300 και πολλαπλάσιοι του 6 (αύξουσα 

διάταξη). 

Μονάδες 15 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

α) 4  9  16  25  36 

β) 16   36  64  100 

 

2.2 

α. Α=1, Β=61, Γ=1 

β. Α=70, Β=29, Γ= -1 

γ. Α=51, Β=132, Γ=2 

δ. Α=-30, Β=-9, Γ=1 

ε. Α=6, Β=300, Γ=6 



ΘΕΜΑ 4 

Σε έναν αθλητικό-φοιτητικό αγώνα σφαιροβολίας συμμετέχουν στον προκριματικό γύρο 32 

φοιτητές. Στον τελικό αγώνα θα προκριθούν μόνο οι φοιτητές οι οποίοι θα πετύχουν επίδοση 

μεγαλύτερη ή ίση από 15 μέτρα που είναι το όριο πρόκρισης. Κάθε φοιτητής έχει μέχρι πέντε 

(5) προσπάθειες για να πετύχει το όριο πρόκρισης. Αν πετύχει σε μία προσπάθεια, δεν 

συνεχίζει τις υπόλοιπες προσπάθειες: 

Να γράψετε πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python, το οποίο: 

4.1 Για κάθε φοιτητή να διαβάζει το επώνυμο του και διαδοχικά την επίδοση των 

προσπαθειών του μέχρι να πετύχει την κατάλληλη επίδοση ή να συμπληρωθεί ο αριθμός των 

πέντε προσπαθειών που δικαιούται. 

Μονάδες 12 

4.2 Για κάθε φοιτητή να εμφανίζει το επώνυμο του και αν προκρίθηκε την επίδοση πρόκρισής 

του, διαφορετικά να εμφανίζει το μήνυμα “ΔΕΝ ΠΡΟΚΡΙΝΕΣΑΙ”. 

Μονάδες 6 

4.3 Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των προκριμένων φοιτητών καθώς και το μέσο 

όρο των επιδόσεων πρόκρισης που πέτυχαν. Θεωρείστε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας 

φοιτητής ο οποίος προκρίθηκε στον τελικό αγώνα. 

Μονάδες 7 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 

γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 

μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 plithos = 0 # αρχικοποίηση μετρητή 

2 sumf=0.0 

3 #Γ1 

4 for i in range(3): # εξωτερικός βρόχος επανάληψης 

5     onoma= raw_input("Δώστε επώνυμο ") 

6     prosp= 1 

7     epidosi= input("Δώστε επίδοση ") 

8     while prosp < 5 and epidosi < 15: 

9         epidosi= input("Δώστε νέα επίδοση ") 

10         prosp += 1 

11 #Γ2 

12     print onoma 

13     if epidosi>=15: # έλεγχος προκριθέντων φοιτητών 

14         print epidosi 

15         #Γ3 

16         plithos+=1 

17         sumf=sumf+epidosi 

18     else: 

19         print "ΔΕΝ ΠΡΟΚΡΙΝΕΣΑΙ" 

20 #Γ3 

21 print plithos 

22 print sumf/plithos 
 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε Python: 

1 x = int(input("Δώστε έναν ακέραιο ")) 

2 y = int(input("Δώστε έναν ακέραιο ")) 

3 if y < x :  

4     z = x  

5 else :  

6     z = y  

7 while z != 0 :  

8     z = x % y  

9     x = y  

10     y = z 
 

 

Επίσης, δίνεται το παρακάτω υπόδειγμα-πίνακας τιμών. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με 

όσες τιμές απαιτούνται για τις μεταβλητές x, y και z εκτελώντας το τμήμα προγράμματος για 

αρχικές τιμές εισόδου x = 95 και y = 30. 

x y z 
95 30 … 
… … … 

Μονάδες 14 

2.2 Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε Python: 

1 for i in range(2,11,4) : 

2     x = int(input("Πληκτρολογήστε έναν αριθμό "))  

3     if x == 0 :  

4         print "Ίσος με μηδέν"  

5     if x > 0 :  

6         print "Θετικός"  

7     if x < 0 :  

8         print "Αρνητικός" 
 

 

α. Να γράψετε πόσες φορές θα εκτελεστεί η δομή επανάληψης for. 

β. Να γράψετε το τμήμα προγράμματος με χρήση της δομής επανάληψης while αντί της 

δομής επανάληψης for. 

Μονάδες 11 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

x y z 

95 30 30 

30 5 5 

5 0 0 

 

2.2 

α. 3 φορές 

β.  

1 i=2 

2 while i<11 : 

3     x = int(input("Πληκτρολογήστε έναν αριθμό "))  

4     if x == 0 :  

5         print "Ίσος με μηδέν"  

6     if x > 0 :  

7         print "Θετικός"  

8     if x < 0 :  

9         print "Αρνητικός" 

10     i = i + 4 
 

 



ΘΕΜΑ 4 

Σε έναν αγώνα Formula-2 συμμετέχουν στις κατατακτήριες δοκιμές 20 οδηγοί. Στον τελικό 

αγώνα θα προκριθούν μόνο οι οδηγοί οι οποίοι θα πετύχουν επίδοση σε έναν γύρο στην 

πίστα οδήγησης μικρότερη ή ίση από 2,5 δευτερόλεπτα που είναι το όριο πρόκρισης. Κάθε 

οδηγός έχει δέκα (10) προσπάθειες για να πετύχει το όριο πρόκρισης. Αν πετύχει σε μία 

προσπάθεια, δεν συνεχίζει με τις υπόλοιπες προσπάθειες. 

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python, το οποίο: 

4.1 Για κάθε οδηγό να διαβάζει το επώνυμο του και διαδοχικά την επίδοση των 

προσπαθειών του μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των δέκα προσπαθειών που 

δικαιούται. 

Μονάδες 10 

4.2 Για κάθε οδηγό να εμφανίζει το επώνυμο του και αν προκρίθηκε την επίδοση πρόκρισής 

του, διαφορετικά να εμφανίζει το μήνυμα “ΕΚΤΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ”. 

Μονάδες 5 

4.3 Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των προκριμένων οδηγών. 

Μονάδες 3 

4.4 Να βρίσκει και να εμφανίζει το όνομα του οδηγού με τον μικρότερο χρόνο πρόκρισης 

και τον χρόνο αυτό. Να θεωρήσετε ότι αυτός ο χρόνος είναι μοναδικός. 

Μονάδες 7 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 

γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 

μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 plithos = 0 # αρχικοποίηση μετρητή 

2 min_epid = 100 

3 #Γ1 

4 for i in range(20): # εξωτερικός βρόχος επανάληψης 

5     onoma= raw_input("Δώστε επώνυμο ") 

6     prosp= 1 

7     epidosi= input("Δώστε επίδοση σε sec ") 

8     while prosp < 10 and epidosi > 2.5: 

9         epidosi= input("Δώστε νέα επίδοση σε sec ") 

10         prosp += 1 

11 #Γ2 

12     print onoma 

13     if epidosi<=2.5: # έλεγχος προκριθέντων οδηγών 

14         print epidosi 

15         #Γ3 

16         plithos+=1 

17     else: 

18         print "ΔΕΝ ΠΡΟΚΡΙΝΕΣΑΙ" 

19 #Γ3 

20 print plithos 

21 #Γ4 

22 if epidosi<= min_epid: 

23     min_epid = epidosi 

24     min_onoma = onoma 

25 print min_onoma 

26 print min_epid 
 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε Python: 

1 x = int(input ("Δώστε έναν αριθμό") ) 

2 if x == 0 :  

3     print "Ίσος με το μηδέν"  

4 if x < 0 :  

5     print "Αρνητικός"  

6 if x > 0 :  

7     print "Θετικός" 
 

 

α. Να γράψετε τι θα εμφανίσει στην οθόνη αν δοθεί για τιμή εισόδου x=-8. 

β. Να γράψετε το παραπάνω τμήμα προγράμματος με χρήση της δομής πολλαπλής 

επιλογής if … elif αντί των απλών δομών επιλογής if. 

Μονάδες 11 

2.2 Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού Python, το 

οποίο υπολογίζει και εμφανίζει το άθροισμα των ακεραίων αριθμών που είναι 

πολλαπλάσιοι του 4 και βρίσκονται στο διάστημα από το 1 έως το 80. 

1 x=1  

2 s= _(1)_ 

3 while x _(2)_ 80:  

4     if x _(3)_ 4== _(4)_ :  

5         s= _(5)_ +x 

6     x=x+ _(6)_ 

7 print "Το άθροισμα ισούται με: ", _(7)_ 
 

 

Στο πρόγραμμα υπάρχουν επτά υπογραμμισμένα αριθμημένα κενά. Να γράψετε τους 

αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 που αντιστοιχούν στα κενά του παραπάνω προγράμματος και 

δίπλα σε κάθε αριθμό ότι πρέπει να συμπληρωθεί για να υλοποιείται ορθά το τμήμα 

προγράμματος. 

Μονάδες 14 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

α. Αρνητικός 

β. 

1 x = int(input ("Δώστε έναν αριθμό ")) 

2 if x == 0 :  

3     print "Ίσος με το μηδέν"  

4 elif x < 0 :  

5     print "Αρνητικός"  

6 else :  

7     print "Θετικός" 
 

 

2.2 

1.  0 

2.  <= 

3.  % 

4.  0 

5.  s 

6.  1 

7.  s 



ΘΕΜΑ 4 

Σε μία κινηματογραφική ταινία σε σινεμά το εισιτήριο εισόδου είναι για τους ενήλικες επτά 

(7) ευρώ και για τα παιδιά τέσσερα (4) ευρώ. Η χωρητικότητα του σινεμά είναι διακόσια 

(200) άτομα. Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python, το οποίο να 

υλοποιεί τα παρακάτω: 

4.1 Για κάθε άτομο να διαβάζει την τιμή “E“ για ενήλικας ή “P” για παιδί. Η διαδικασία της 

εισόδου θεατών να τερματίζεται, όταν εισαχθεί η τιμή “TELOS”. Δεν απαιτείται έλεγχος 

εγκυρότητας εισαγωγής δεδομένων. 

Μονάδες 8 

4.2 Να υπολογίζει και να εμφανίζει στην οθόνη τα συνολικά έσοδα του κινηματογράφου και 

το πλήθος των κενών θέσεων. 

Μονάδες 9 

4.3 Τέλος, να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό των παιδιών στο σύνολο των θεατών. 

Θεωρήστε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας θεατής-παιδί. 

Μονάδες 8 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 

γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 

μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 capacity = 200 # αρχικοποιήσεις 

2 total = 0 

3 total_pe = 0 

4 total_pp = 0 

5 th=raw_input("Δώστε E για Ενήλικας ή P για Παιδί ή TELOS για τερματισμό: ") 

6  

7 while th != "TELOS" : # 4.1 

8     if th == "E": 

9         total_pe = total_pe + 1 

10         total = total + 7 

11     else: 

12         total_pp = total_pp + 1 

13         total = total + 4 

14            

15     capacity = capacity - 1 # 4.2 

16  
17     th=raw_input("Δώστε E για Ενήλικας ή P για Παιδί ή TELOS για τερματισμό: ")         

18          

19 pososto = float(total_pp)/(total_pe+total_pp) * 100 # 4.3 

20 print "Συνολικά έσοδα κινημαογράφου: ",total # έξοδος αποτελεσμάτων 

21 print "Κενές θέσεις: ", capacity 

22 print "Ποσοστό παιδιών: ",pososto, "%" 
 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 α) Να γράψετε το παρακάτω τμήμα προγράμματος, χρησιμοποιώντας την εντολή 
επανάληψης for αντί της εντολής επανάληψης while έτσι ώστε να εμφανίζει στην οθόνη τα 
ίδια αποτελέσματα. 

1 i=3  

2 while i <=15:  

3     print i, 

4     i=i+2 
 

 
β) Να γράψετε και τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην οθόνη. 

Μονάδες 11 

2.2 Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού Python, το 

οποίο υπολογίζει και εμφανίζει το γινόμενο των ακεραίων αριθμών που είναι πολλαπλάσιοι 

του 3 και βρίσκονται στο διάστημα από το 1 έως το 30. 

1 x=1  

2 p= _(1)_ 

3 while x _(2)_ 100:  

4     if x _(3)_ 3== _(4)_ :  

5         p= _(5)_ *x 

6     x=x+ _(6)_ 

7 print "Το γινόμενο ισούται με: ", _(7)_ 
 

 

Στο πρόγραμμα υπάρχουν επτά υπογραμμισμένα αριθμημένα κενά. Να γράψετε τους 

αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 που αντιστοιχούν στα κενά του παραπάνω προγράμματος και 

δίπλα σε κάθε αριθμό ότι πρέπει να συμπληρωθεί για να υλοποιείται ορθά το τμήμα 

προγράμματος. 

Μονάδες 14 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

α) 

1 for i in range (3, 16, 2) :  

2     print i, 
 

 

β. 3 5 7 9 11 13 15 

 

2.2 

1.  1 

2.  <= 

3.  % 

4.  0 

5.  p 

6.  1 

7.  p 



ΘΕΜΑ 4 

Η σχεδίαση για τον παιδικό εμβολιασμό ενός Κέντρου Υγείας σε έναν Δήμο για το έτος 2022 

δίνεται από τον παρακάτω πίνακα: 

Τύπος Εμβολίου       Ηλικία 

1. Ηπατίτιδα Β Από 1 έως και 3 

2. Τέτανος Από 4 έως και 7 

3. Πνευμονιόκοκκος Από 8 έως και 10 

4. Μηνιγγίτιδα Άνω των 10 

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python το οποίο να υλοποιεί τα 

παρακάτω: 

4.1 Να διαβάζει για κάθε παιδί που πρόκειται να εμβολιαστεί: Την ηλικία (ακέραια τιμή), το 

φύλο ("Α" για αγόρι και "Κ" για κορίτσι) και τον ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής 

Ασφάλισης) ως συμβολοσειρά. Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων. 

Η εισαγωγή των δεδομένων να τερματίζεται, όταν δοθεί ηλικία μεγαλύτερη του 17. 

Θεωρήστε ότι θα προσέλθει τουλάχιστον ένα παιδί για εμβολιασμό. 

Μονάδες 8 

4.2 Για κάθε παιδί, να βρίσκει και να εμφανίζει στην οθόνη τον τύπο του εμβολίου 

σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα. Επίσης, να εμφανίζει τον ΑΜΚΑ του παιδιού. 

Μονάδες 9 

4.3 Να υπολογίζει και να εμφανίζει στην οθόνη το ποσοστό των κοριτσιών στο σύνολο των 

παιδιών που θα εμβολιαστούν. 

Μονάδες 8 

 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 

γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 

μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 pl=0 # πλήθος όλων 

2 plg=0 # πλήθος κοριτσιών 

3 ilikia=int(input('Δώστε την ηλικία ')) # 4.1 

4 while ilikia<=17: # βρόχος επανάληψης 

5     pl=pl+1 

6     fylo=raw_input('Δώστε το φύλο ') 

7     while fylo!='Α' and fylo!='Κ': 

8         fylo=raw_input('Δώστε το φύλο ') 

9     amka=raw_input('Δώστε τον ΑΜΚΑ ') 

10     # 4.2 

11     if ilikia<=3: # η ηλικία είναι μικρότερη ή ίση του 17 

12         typos=1 

13     elif ilikia<=7: 

14         typos=2 

15     elif ilikia<=10: 

16         t=3 

17     else: 

18         typos=4 

19      

20     print 'Ο ασφαλισμένος με ΑΜΚΑ',amka,'θα κάνει εμβόλιο τύπου',typos 

21     if fylo=='Κ': 

22         plg=plg+1 

23     ilikia=int(input('Δώστε την ηλικία ')) 

24 # 4.3 

25 pososto=plg/float(pl)*100 

26 print 'Το ποσοστό των κοριτσιών που εμβολιάστηκαν είναι',pososto,'%' 
 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1. Να γραφεί ωσ εντολή τησ Python η ακόλουθη αριθμητική ζκφραςη. Τι τφπου είναι η 

μεταβλητή z, αν οι μεταβλητζσ b, x ,y είναι ακζραιεσ; 

z = y . 
 𝑏

1+𝑥2
   

Μονάδες 10 

2.2  Δίνεται το ακόλουθο πρόγραμμα ςε Python: 

1 sum=0 

2 for  i  in range(5, -1, -2): 

3     x=0 

4     while x >= 0 and  x  <= 4: 

5         sum= sum + x 

6         x= x+2 

7 print  sum 

Α. Πόςεσ φορζσ θα εκτελεςτεί η επανάληψη for ςτη γραμμή 2; 

Β. Ποιεσ τιμζσ θα πάρει διαδοχικά η μεταβλητή i; 

Μονάδες 15 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

z = y * math.sqrt(b)/(1 + x **2) 

Η μεταβλητή z είναι αριθμόσ κινητήσ υποδιαςτολήσ (float)  

 

2.2 

Α. Η επανάληψη for ςτη γραμμή 2 θα εκτελεςτεί 3 φορζσ.  

Β. Το i θα πάρει διαδοχικά τισ τιμζσ 5, 3, 1. 

 



ΘΕΜΑ 4 

Ένα ηευγάρι που πρόκειται να προχωριςει ςε αγορά κατοικίασ, εξετάηει ποιο από τα επτά (7) 

διαμερίςματα που ζχει δει είναι θ πιο ςυμφζρουςα επιλογι. Η βακμολογία κάκε 

διαμερίςματοσ υπολογίηεται ακροιςτικά βάςει των κριτθρίων του ακόλουκου πίνακα: 

Επιφάνεια 

διαμερίςματοσ 

(ςε τ.μ.) 

Βαθμόσ 
Κόςτοσ ανά τ.μ. 

(ςε ευρώ) 
Βαθμόσ Όροφοσ Βαθμόσ 

>= 120 2 <= 6 3 1 – 4 1 

< 120 0 >6  0 
0 (Ιςόγειο) ι  

>= 5 
0 

Για παράδειγμα, ζνα διαμζριςμα 130 τ.μ., ςτον 2ο όροφο που κοςτίηει 7 ευρώ ανά τ.μ., κα 

βακμολογθκεί με 3 (2 βακμοί για τθν επιφάνεια, 0 βακμοί για το κόςτοσ ανά τ.μ., ςυν 1 βακμό 

για τον όροφο). 

 Να αναπτυχκεί πρόγραμμα ςε Python το οποίο να:  

4.1 Διαβάηει τθν περιοχι ςτθν οποία βρίςκεται κάκε διαμζριςμα, το κόςτοσ αγοράσ του ανά 

τ.μ. ςε ευρώ, τθν επιφάνειά του ςε τ.μ και τον όροφο ςτον οποίο βρίςκεται (0 για ιςόγειο). 

Θεωρείςτε ότι όλα τα διαμερίςματα βρίςκονται ςε διαφορετικζσ περιοχζσ. Δεν χρειάηεται 

ζλεγχοσ των ειςαγόμενων δεδομζνων ωσ προσ τθν εγκυρότθτά τουσ. 

Μονάδεσ 5 

4.2  Θα υπολογίηει και κα εμφανίηει τθ βακμολογία κάκε διαμερίςματοσ, ςφμφωνα με τα 

δοςμζνα κριτιρια.  

Μονάδεσ 10 

4.3 Θα εντοπίηει το διαμζριςμα με τθ μεγαλφτερθ βακμολογία. Θα εμφανίηει τθν περιοχι ςτθν 

οποία βρίςκεται με κατάλλθλο μινυμα. Θεωρείςτε ότι το διαμζριςμα αυτό είναι μοναδικό. 

Μονάδεσ 10 

 



Σημείωςη. Για να είναι εμφανισ θ φπαρξθ τθσ ίδιασ εςοχισ, ςυςτινεται οι μακθτζσ ςτο γραπτό 

τουσ να ςθμειώνουν τισ εντολζσ που ανικουν ςτο ίδιο μπλοκ με μία κάκετθ γραμμι μπροςτά 

από αυτζσ. Παράδειγμα:  

 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 MAX_B = -1  # 4.3  Αρχικοποίηςη τησ μζγιςτησ βαθμολογίασ 

2 
 3 # 4.1: ειςαγωγή των δεδομζνων 

4 for i in range(7): 

5     AREA = raw_input('Δώςε την περιοχή του διαμερίςματοσ:') 

6     TIMH = float(input('Δώςε την τιμή ανά τ.μ. του διαμερίςματοσ ςε ευρώ:')) 

7     EMB = float(input('Δώςε την επιφάνεια του διαμερίςματοσ ςε τ.μ.:')) 

8     FLOOR= int(input('Δώςε τον όροφο του διαμερίςματοσ (0 για ιςόγειο):')) 

9 
 10 #  4.2: υπολογιςμόσ βαθμολογίασ διαμερίςματοσ 

11     if EMB >= 120: 

12         B=  2 

13     else: 

14         B= 0 

15 
 16     if TIMH <= 6.0: 

17         B= B + 3 

18 
 19     if FLOOR >0 and  FLOOR<=4: 

20         B= B + 1 

21     print 'Βαθμολογία διαμερίςματοσ:' , B 

22 
 23  # 4.3: αν η βαθμολογία του είναι μεγαλφτερη από το τρζχον μζγιςτο 

24  # ενημερώνεται η μζγιςτη βαθμολογία και η περιοχή 

25     if B > MAX_B: 

26             MAX_B = B 

27             MAX_AREA = AREA 

28 
 29 #  4.3 

30 print 'Περιοχή του διαμερίςματοσ με τη μεγαλφτερη βαθμολογία: ', MAX_AREA 
 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 α) Να γράψετε το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε Python, χρησιμοποιώντας την 
εντολή επανάληψης for αντί της εντολής επανάληψης while έτσι ώστε να εμφανίζει 
ακριβώς τις ίδιες τιμές. 

1 j=5 

2 while j <=17:  

3     print j, 

4     j=j+3 
 

 
β) Να γράψετε στο γραπτό σας τις τιμές που εμφανίζονται στην οθόνη κατά την εκτέλεση 

του παραπάνω τμήματος προγράμματος. 

Μονάδες 11 

2.2 Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού Python, το 

οποίο υπολογίζει και εμφανίζει στην οθόνη το άθροισμα των ακεραίων αριθμών που είναι 

πολλαπλάσιοι του 7 και βρίσκονται στο διάστημα από το 1 έως το 100. 

s= _(1)_ 

for x in range(1, _(2)_, 1):  

    if x _(3)_ 7== _(4)_ :  

        s= _(5)_ + _(6)_ 

print "Το άθροισμα ισούται με: ", _(7)_ 

 

Στο πρόγραμμα υπάρχουν επτά υπογραμμισμένα αριθμημένα κενά. Να γράψετε τους 

αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 που αντιστοιχούν στα κενά του παραπάνω προγράμματος και 

δίπλα σε κάθε αριθμό αυτό που πρέπει να συμπληρωθεί για να υλοποιείται ορθά το τμήμα 

προγράμματος. 

Μονάδες 14 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

α) 

1 for j in range (5, 18, 3) :  

2     print j, 
 

 

β. 5 8 11 14 17 

2.2 

1.  0 

2.  101 

3.  % 

4.  0 

5.  s 

6.  x 

7.  s 

 

Εναλλακτικά: 

5.  x 

6.  s 

 



ΘΕΜΑ 4 

Μία μαθήτρια θέλει να αγοράσει ένα smartphone αξίας 300 ευρώ. Για τον σκοπό αυτό 
αποφάσισε να αποταμιεύσει τα χρήματα από τo ημερήσιο χαρτζιλίκι που τις δίνουν οι γονείς 
της. Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python, το οποίο να υλοποιεί 
τα παρακάτω: 
4.1 Να διαβάζει κάθε μέρα, το ημερήσιο ποσό που της δίνουν οι γονείς της μέχρι το συνολικό 
ποσό αποταμίευσης από τα χαρτζιλίκια, να γίνει ίσο ή μεγαλύτερο από τα 300 ευρώ. 
Θεωρήστε ότι δεν υπάρχει ημέρα χωρίς χαρτζιλίκι. 

Μονάδες 13 
4.2 Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των ημερών που χρειάστηκε για τον σκοπό 
αυτό. 

Μονάδες 5 
4.3 Να υπολογίζει και να εμφανίζει πιθανό περίσσευμα χρημάτων. Στη συνέχεια, να 
εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα, αν το περίσσευμα επαρκεί για την αγορά μιας θήκης 
smartphone αξίας 12 ευρώ. 

Μονάδες 7 
Σημείωση: Δεν απαιτούνται έλεγχοι ορθότητας δεδομένων. 
 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 

γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 

μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 sf = 0 # αρχικοποιήσεις 

2 d = 0 

3 e = 0 

4 pos = 0 

5 # 4.1 

6 while sf < 300 : # βρόχος επανάληψης 

7     f = float(input("Δώσε το ημερήσιο χαρτζηλίκι: ")) 

8     sf = sf + f 

9     d +=1 

10             

11 print 'Χρειάστηκαν ',d,' μέρες για να αποταμιευτεί το ποσό.' # 4.2 

12 # 4.3 

13 per = sf - 300 

14 if per > 0: 

15     print 'Υπάρχει περίσσευμα ',per,'€' 

16     if per >= 12 : # εμφωλευμένη επιλογή 

17         print 'Το περίσσευμα επαρκεί για την αγορά θήκης 12€' 
 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 Δίνεται το εξής τμήμα προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού Python. 

1 for i in range(20,5,-5):  

2     for j in range(2,14,4):  

3         print i, 
 

 
Να γράψετε τις τιμές που εμφανίζονται στην οθόνη κατά την εκτέλεσή του. 
 

Μονάδες 9 

2.2 Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού Python όπου 
υπάρχουν τέσσερα (4) αριθμημένα κενά. 

1 i= (1) 

2 sum=0 

3 while i <= (2) : 

4     sum=sum+ (3) 

5     i=i+ (4) 
 

 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς (1), (2), (3), και (4) που αντιστοιχούν στα κενά 
του παραπάνω τμήματος προγράμματος και δίπλα σε κάθε αριθμό, αυτό που πρέπει να 
συμπληρωθεί, ώστε να υπολογιστούν τα παρακάτω αθροίσματα: 
α) 30+50+70+90+110 
β) 23+43+63+83 

Μονάδες 16 



ΘΕΜΑ 2 

2.1   20 20 20 15 15 15 10 10 10 

2.2 

α) 

1.  30 

2.  110 

3.  i 

4.  20 

β) 

1.  2 

2.  8 

3.  i**3 

4.  2 



ΘΕΜΑ 4 

Στον διαδικτυακό μαθηματικό διαγωνισμό Καγκουρό επιτρέπεται από τους μαθητές/τριες 

Γυμνασίου η χρήση αριθμομηχανής για την εκτέλεση απλών αριθμητικών πράξεων. Να 

γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python το οποίο υλοποιεί τις παρακάτω 

λειτουργίες: 

4.1 Να εμφανίζει το εξής μενού επιλογών: 

1. Πρόσθεση 

2. Αφαίρεση 

3. Πολλαπλασιασμός 

4. Διαίρεση 

5. Ακέραιο υπόλοιπο 

6. Δυνάμεις 

7. Έξοδος 

Στη συνέχεια, να διαβάζει από τον μαθητή/τρια ένα νούμερο από 1 μέχρι και 7. Απαιτείται 

να γίνεται έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων. 

Μονάδες 10 

4.2  Εάν επιλεγεί κάποια από τις λειτουργίες 1-6, να εισάγονται από τον μαθητή/τρια δύο 

αριθμοί, να εκτελείται η αντίστοιχη πράξη και να εμφανίζεται στην οθόνη  το αποτέλεσμά 

της.το αποτέλεσμά της. 

Μονάδες 9 

4.3 Στην περίπτωση της διαίρεσης και του ακέραιου υπολοίπου να ελέγχεται η διαίρεση με 

το μηδέν εμφανίζοντας κατάλληλο μήνυμα. Όταν επιλεγεί το νούμερο 7, το πρόγραμμα να 

εμφανίζει το μήνυμα «Τέλος». 

Μονάδες 6 



Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 

γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 

μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 # 4.1 

2 print "1. Πρόσθεση" 

3 print "2. Αφαίρεση" 

4 print "3. Πολλαπλασιασμός" 

5 print "4. Διαίρεση" 

6 print "5. Ακέραιο υπόλοιπο" 

7 print "6. Δυνάμεις" 

8 print "7. Έξοδος" 

9 c=int(input("Παρακαλώ επιλέξτε νούμερο: ")) 

10 while not(c>=1 and c<=7): # έλεγχος εγκυρότητας 

11     c=int(input("Προσοχή, επιλέξτε νούμερο από 1 μέχρι και 7: ")) 

12 # 4.2 

13 if (c!=7):    

14     x = float(input("Παρακαλώ πληκτρολόγησε τον πρώτο αριθμό: ")) 

15     y = float(input("Παρακαλώ πληκτρολόγησε τον δεύτερο αριθμό: ")) 

16     if c == 1: 

17         print "x + y =", x+y 

18     elif c == 2: 

19         print "x - y =", x-y 

20     elif c == 3: 

21         print "x * y =", x*y 

22     elif c == 4: 

23         if y!=0: # εμφωλευμένη επιλογή 

24             print "x / y =", x/y 

25         else: 

26             print "Δεν μπορεί να γίνει η διαίρεση" 

27     elif c == 5: 

28         if y!=0: # 4.3 

29             print "x % y =", x%y 

30         else: 

31             print "Δεν μπορεί να γίνει η πράξη" 

32     elif c == 6: 

33         print "x ^ y =", x**y 

34 else: # 4.3 

35     print "Τέλος" 
 

 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού Python: 

1 for i in range (10, 200, 5): 

2     print i 
 

 
Αυτό το τμήμα προγράμματος εμφανίζει διαδοχικά τους αριθμούς 10, 15, 20, … , 195. Να 

τροποποιήσετε τον παραπάνω κώδικα έτσι ώστε οι αριθμοί αυτοί να εμφανίζονται στην 

οθόνη σε αντίστροφη διάταξη. 

Μονάδες 9 

2.2 Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού Python: 

1 i=2 

2 p=1 

3 pr=1 

4 while i<10: 

5     if i<=6: 

6         p=2 

7     else: 

8         p=1 

9     pr=pr*p 

10     print pr 

11     i=i+2 
 

 
Να γράψτε όλες τις τιμές οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη. 

Μονάδες 16 



ΘΕΜΑ 2 

2.1 

1 for i in range (195, 5, -5): 

2     print i 
 

 

2.2 

2 

4 

8 

8 



ΘΕΜΑ 4 

Ένας σινεφίλ, που του αρέσει να βλέπει πολλές κινηματογραφικές ταινίες, εγγράφεται 

συνδρομητής σε διαδικτυακό κανάλι ταινιών με σκοπό να αγοράσει/κατεβάσει ταινίες. Διαθέτει 

το ποσό των 80 ευρώ. Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε Python το οποίο: 

4.1 Να διαβάζει για κάθε ταινία, την τιμή και τη χώρα προέλευσής της (“E” για ελληνική και “M” 

για μεταγλωττισμένη) και να επιτρέπει την αγορά της, εφόσον η τιμή της δεν υπερβαίνει το 

διαθέσιμο υπόλοιπο χρημάτων. Διαφορετικά, να τερματίζει εμφανίζοντας το μήνυμα στην οθόνη 

«Τερματισμός αγορών». 

Μονάδες 10 

4.2 Να εμφανίζει στην οθόνη, το πλήθος των ελληνικών ταινιών και το πλήθος των 

μεταγλωττισμένων ταινιών που αγόρασε/κατέβασε ο συνδρομητής. 

Μονάδες 5 

4.3 Να εμφανίζει στην οθόνη το μεγαλύτερο ποσό που ξόδεψε για την αγορά μιας ταινίας. 

Μονάδες 5 

4.4 Να εμφανίζει στην οθόνη, το ποσό που περίσσεψε, εφόσον αυτό υπάρχει. 

Μονάδες 5 

Σημείωση. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται οι μαθητές στο 

γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή 

μπροστά από αυτές. Παράδειγμα: 

 



ΘΕΜΑ 4 

1 # Αρχικοποίηση μεταβλητών 

2 poso=80 

3 total=0 

4 total_greek=0 

5 max=0 

6 synolo=0 

7 # 4.1  

8 agora = float(input("Τιμή αγοράς ταινίας: ")) 

9 # Έλεγχος αν η τιμή δεν υπερβαίνει το διαθέσιμο υπόλοιπο χρημάτων 

10 while poso-agora>=0: 

11 # Πλήθος ταινιών 

12     total+=1 

13     synolo=synolo+agora 

14     print "Μπορείτε να αγοράσετε την ταινία" 

15     poso=poso-agora 

16     xora=raw_input("Εισάγετε χώρα προέλευσης: ") 

17 # Έλεγχος χώρας E ή M 

18     if xora=='E': 

19 # 4.2 

20         total_greek+=1 

21 # 4.3 Εύρεση μεγαλύτερου ποσού 

22     if agora>max: 

23         max=agora 

24     agora = int(raw_input("Τιμή αγοράς νέας ταινίας: ")) 

25 print "Τερματισμός αγορών" 

26 print "Το πλήθος των ελληνικών ταινιών είναι: ", total_greek 

27 print "Το πλήθος των μεταγλωττισμένων ταινιών είναι: ", total-total_greek 

28 print "Η ακριβότερη ταινία είχε τιμή: " , max 

29 # 4.4 

30 if 80-synolo>0: 

31     print "Έχει περισσέψει το ποσό: ", 80-synolo 
 

 


