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ΘΔΜΑ Α
Α1. Να ραξαθηεξίζεηε θαζεκία από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ην γξάκκα Σ, αλ είλαη ζσζηή, ή
κε ην γξάκκα Λ, αλ είλαη ιαλζαζκέλε. (Μνλάδεο 12)
1. Σν απνηέιεζκα ηεο έθθξαζεο 20%21 είλαη 0.
2. Η δνκή επαλάιεςεο for ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ δελ γλσξίδνπκε ην πιήζνο επαλαιήςεσλ.
3. ηε δνκή επαλάιεςεο while ν έιεγρνο ηεο ζπλζήθεο εθηειείηαη πξηλ από ην κπινθ
εληνιώλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηε while.
4. Η κέζνδνο type(x), εκθαλίδεη ηνλ ηύπν δεδνκέλσλ ηεο κεηαβιεηήο x.
5. Η εληνιή elif ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζύληαμε ζύλζεησλ δνκώλ επηινγήο.
Α2. αο δίλεηαη x=20 θαη y=10. Να γξάςεηε ην απνηέιεζκα (True ή False) πνπ πξνθύπηεη
κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ παξαθάησ πξάμεσλ: (Μνλάδεο 9)
α) (x < y) or (2*y == x)
β) x – y / 5*2 > 18
γ) not ((x > y) and (x – 10 ==y))
Α3. Δίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα πξνγξάκκαηνο ζε γιώζζα Python:

a = „Pythons‟
b = „Monty‟
print b,” “,a
Να γξάςεηε ηη ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εληνιώλ.
(Μνλάδεο 4)
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ΘΔΜΑ Β
Β1. Δίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα πξνγξάκκαηνο ζε γιώζζα Python:

for i in range(A,M,B):
print i
Γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο, λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηηο ηηκέο ησλ Α, Μ, Β,
έηζη ώζηε ην αληίζηνηρν ηκήκα πξνγξάκκαηνο λα εκθαλίδεη όινπο:
α) Σνπο αθέξαηνπο από 1 μέσπι και 80
β) Σνπο αθέξαηνπο από 50 μέσπι και 20 (αληίζηξνθα)
γ) Σνπο πεπιηηούρ αθέξαηνπο από 81 μέσπι και 151
δ) Σνπο άπηιοςρ αθέξαηνπο από 32 μέσπι και 60
(Μνλάδεο 10)
Β2. Να γξάςεηε πξόγξακκα ζε γιώζζα Python, πνπ λα δεηάεη ζςνεσώρ από ηνλ ρξήζηε έλαλ
αθέξαην αξηζκό από ην πιεθηξνιόγην, θαη λα εκθαλίδεη ην κηζό ηνπ αλ είλαη κηθξόηεξνο ηνπ 50,
δηαθνξεηηθά λα εκθαλίδεη ηνλ δηπιάζηό ηνπ. Η επαλάιεςε λα ηεξκαηίδεη όηαλ δνζεί ν αξηζκόο
μηδέν (0). (Μνλάδεο 5)
Β3. Δίλεηαη ην παξαθάησ πξόγξακκα ζε γιώζζα Python:

k = 32
m = 10
while k >= 8:
k = k/2
m = m + k
print k,m
Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ k, m πνπ εκθαλίδνληαη ζε
θάζε επαλάιεςε. (Μνλάδεο 10)
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ΑΡΧΙΚΕ ΣΙΜΕ

k

m
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1ε Επαλάιεςε
2ε Επαλάιεςε
3ε Επαλάιεςε

ΘΔΜΑ Γ
Μηα εηαηξεία δεκνζθνπήζεσλ δηεμάγεη κηα έξεπλα θαη ξσηάεη 1000 πνιίηεο αλ ηξώλε πξσηλό. Να
γξαθεί πξόγξακκα ζε γιώζζα Python ην νπνίν:
Γ1. Θα δηαβάδεη κε ρξήζε θαηάιιεισλ κελπκάησλ ην θύιν (Α γηα άλδξαο, Γ γηα γπλαίθα) θαη ηηο
απαληήζεηο ηνπο (Ν γηα Ναη, Ο γηα Όρη, Μ γηα Μεξηθέο θνξέο). (Μνλάδεο 5)
Γ2. Θα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ πνιηηώλ πνπ έδσζαλ σο απάληεζε ην «Ν»
(synolika_nai). (Μνλάδεο 10)
Γ3. Θα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ γπλαηθώλ πνπ έδσζαλ σο απάληεζε ην «Ο»
(gynaikeia_oxi). (Μνλάδεο 10)
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ΘΔΜΑ Γ
Έλα θαηάζηεκα ειεθηξνληθώλ εηδώλ πξνζθέξεη ηα παξαθάησ πνζνζηά εθπηώζεσλ, αλάινγα κε
ηνλ ηξόπν πιεξσκήο πνπ ζα επηιέμνπλ νη πειάηεο:
Τπόπορ Πληπωμήρ

Ποζοζηό Έκπηωζηρ (%)

«ΜΕΣΡΗΣΑ»

20

«ΚΑΡΣΑ»

10

«ΔΟΕΙ»

0

Να γξάςεηε πξόγξακκα ζε γιώζζα Python, ην νπνίν:
Γ1. Θα δηαβάδεη κε ρξήζε θαηάιιεισλ κελπκάησλ ηε ζπλνιηθή αμία (syn_aksia) ησλ πξντόλησλ
πνπ αγόξαζε ν πειάηεο, θαη ηνλ ηξόπν πιεξσκήο (tropos). Η επαλάιεςε ζα ηεξκαηίδεη όηαλ
δνζεί σο ζπλνιηθή αμία ν αξηζκόο μηδέν (0). (Μνλάδεο 5)
Γ2. Θα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη ην πνζό ηεο έθπησζεο αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πιεξσκήο
(ekptosi). (Μνλάδεο 10)
Γ3. Θα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη ην ηειηθό πνζό πιεξσκήο κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο έθπησζεο
(tel_poso). (Μνλάδεο 5)
Γ4. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ηειηθό πνζό πιεξσκήο είλαη κεγαιύηεξν από 200€, λα εκθαλίδεη
ην κήλπκα «ΚΕΡΔΙΑΣΕ ΔΩΡΟ». (Μνλάδεο 5)
Υποδείξειρ για ηα Θέμαηα Γ και Γ


ηηο παξελζέζεηο ππάξρνπλ ηα πξνηεηλόκελα νλόκαηα ησλ κεηαβιεηώλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζεηε.



Πποζοσή ζηιρ εζοσέρ! Π.ρ. ζε κηα δνκή επηινγήο (if), ην κπινθ εληνιώλ πνπ ζα
εθηειεζηεί κεηά ηελ if, θαζνξίδεηαη κε κηα εζνρή πην δεμηά ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή
γξακκή ηεο δνκήο.
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