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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 10)
1. Η δνκή ηεο ζηνίβαο κπνξεί λα πινπνηεζεί ζηελ Python κε κηα ιίζηα ζηελ νπνία νη
εηζαγσγέο θαη νη εμαγσγέο γίλνληαη κόλν από ην έλα άθξν.
2. Η εληνιή elif ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζύληαμε ζύλζεησλ δνκώλ επηινγήο.
3. Η ζπλζήθε 5 == len(‘ΔΠΑΛ’) δίλεη απνηέιεζκα True.
4. Η κέζνδνο L.insert(), πξνζζέηεη έλα ζηνηρείν ζην ηέινο ηεο ιίζηαο L.
5. Σε κηα νπξά ε εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη από ην ηέινο.

Α2. Να γξάςεηε πνηεο ιίζηεο αξηζκώλ παξάγνπλ νη παξαθάησ ζπλαξηήζεηο range: (Μνλάδεο 10)
α) range(5)
β) range(1,5)
γ) range(5,-1,-2)
δ) range(3,15,3)
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Α3. Δίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα πξνγξάκκαηνο ζε γιώζζα Python:

L = [10,23,8,-6,1]
L.append(4)
L.insert(1,1)
L.pop(3)
L.append(3)
L.pop()
L.pop()
Να γξάςεηε ηε κνξθή ηεο ιίζηαο, κεηά από ηελ εθηέιεζε ηεο θάζε εληνιήο κε ηε ζεηξά.
(Μνλάδεο 5)
ΘΔΜΑ Β
Β1. Δίλνληαη ηα παξαθάησ ηκήκαηα πξνγξάκκαηνο ζε γιώζζα Python:

X = 15

S = 0

while X <= 35:

for i in range(1,100,2):

X = X + 2

S = S + i

print X

print “S =”, S

print X
α) Να μαλαγξάςεηε ην αξηζηεξό ηκήκα πξνγξάκκαηνο πνπ ζα εθηειεί ηελ ίδηα ιεηηνπξγία,
ρξεζηκνπνηώληαο ηε δνκή επαλάιεςεο for, αληί ηεο while. (Μνλάδεο 5)
β) Να μαλαγξάςεηε ην δεμηό ηκήκα πξνγξάκκαηνο πνπ ζα εθηειεί ηελ ίδηα ιεηηνπξγία,
ρξεζηκνπνηώληαο ηε δνκή επαλάιεςεο while, αληί ηεο for. (Μνλάδεο 5)
Β2. Να πινπνηήζεηε κηα ζπλάξηεζε κε όλνκα SYN, ε νπνία ζα δέρεηαη ζαλ παξάκεηξν κία
ιίζηα L1 κε 500 αθέξαηνπο αξηζκνύο, θαη ζα επηζηξέθεη κηα δεύηεξε ιίζηα L2, ε νπνία ζα
πεξηέρεη ηνπο πεξηηηνύο αξηζκνύο ηεο ιίζηαο L1.
(Μνλάδεο 5)
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Β3. Δίλεηαη ην παξαθάησ πξόγξακκα ζε γιώζζα Python:

A = [5,6,3,-2,8]
for i in range(5):
if A[i]>5 and A[i]<=10:
print A[i]
Να γξάςεηε ηη ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε, κεηά από ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εληνιώλ.
(Μνλάδεο 5)
Β4. Η ιίζηα DEMO πινπνηεί κηα οςπά ε νπνία πεξηέρεη ην παξαθάησ πεξηερόκελν:

DEMO = [9,2]
enqueue(DEMO,5)
enqueue(DEMO,17)
dequeue(DEMO)
enqueue(DEMO,-6)
dequeue(DEMO)
α) Να γξάςεηε ηηο ζπλαξηήζεηο γηα ηελ εηζαγσγή (enqueue) θαη ηελ εμαγσγή (dequeue) ελόο
ζηνηρείνπ από κηα νπξά. (Μνλάδεο 2)
β) Να ζρεδηάζεηε ηελ θαηάζηαζε ηεο νπξάο κεηά από ηελ εθηέιεζε θαζεκηάο από ηηο παξαπάλσ
εληνιέο κε ηε ζεηξά. (Μνλάδεο 3)
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ΘΔΜΑ Γ
Τν Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ δηαηεξεί ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην ζέαηξν ηεο Αξραίαο Επηδαύξνπ,
ζρεηηθά κε ηνλ ηίηιν θάζε παξάζηαζεο θαη ην πιήζνο ησλ ζεαηώλ πνπ ηελ παξαθνινύζεζαλ.
Να γξάςεηε πξόγξακκα ζε γιώζζα Python ην νπνίν:
Γ1. Να δηαβάδεη ηνλ ηίηιν θάζε παξάζηαζεο (titlos) θαη ην πιήζνο ησλ ζεαηώλ πνπ ηελ
παξαθνινύζεζαλ (theates). Τα ζηνηρεία απηά λα θαηαρσξνύληαη ζηηο ιίζηεο κε νλόκαηα PAR
θαη SP αληίζηνηρα. Να γίλεηαη έιεγρνο εγθπξόηεηαο γηα ην πιήζνο ησλ ζεαηώλ, έηζη ώζηε λα
είλαη ζεηηθόο αξηζκόο. Η εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ζα ηεξκαηίδεη όηαλ δνζεί σο ηίηινο
παξάζηαζεο ε ιέμε «TELOS». (Μνλάδεο 5)
Γ2. Να εληνπίδεη θαη λα εκθαλίδεη ηνλ ηίηιν ηεο παξάζηαζεο κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζεαηέο
(max_par, max_theates). Να ζεσξήζεηε όηη ππάξρεη κία κόλν ηέηνηα παξάζηαζε. (Μνλάδεο 6)
Γ3. Να ππνινγίδεη θαη λα εκθαλίδεη ην κέζν όξν (ΜΟ) ησλ ζεαηώλ όισλ ησλ παξαζηάζεσλ.
(Μνλάδεο 4)
Γ4. Να εκθαλίδεη ηνλ ηίηιν θάζε παξάζηαζεο κε πιήζνο ζεαηώλ κεγαιύηεξν ή ίζν από 1000
άηνκα. (Μνλάδεο 5)
Γ5. Να ππνινγίδεη θαη λα εκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ παξαζηάζεσλ όπνπ νη ζεαηέο μεπέξαζαλ ηνπο
5000. (Μνλάδεο 5)
ΘΔΜΑ Γ
Σε κηα αγσληζηηθή ηνπ πξσηαζιήκαηνο κπάζθεη, δηεμήρζεζαλ 13 αγώλεο κε ηε ζπκκεηνρή 26
νκάδσλ. Να γξάςεηε πξόγξακκα ζε γιώζζα Python, ην νπνίν:
Γ1. Θα δηαβάδεη ην όλνκα (onoma) θάζε νκάδαο θαη ζα ην ηνπνζεηεί ζηε ιίζηα TEAM. Επίζεο,
ζα δηαβάδεη ηνπο πόληνπο πνπ ζεκείσζε (offence) θαη ηνπο πόληνπο πνπ δέρηεθε (defense) θαη
ζα ηα ηνπνζεηεί ζηηο ιίζηεο PS θαη PD αληίζηνηρα. (Μνλάδεο 5)
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Γ2. Θα θαιεί ηε ζπλάξηεζε best_team() ε νπνία ζα δέρεηαη ζαλ παξακέηξνπο ηε ιίζηα
TEAM θαη ηε ιίζηα PS, θαη ζα επηζηξέθεη ην όλνκα ηεο νκάδαο κε ηελ θαιύηεξε επίζεζε
(πεξηζζόηεξνη πόληνη πνπ ζεκείσζε). Θεσξήζηε όηη ππάξρεη κία κόλν ηέηνηα νκάδα. (Μνλάδεο
2)
Γ3. Θα εκθαλίδεη ηα νλόκαηα ησλ νκάδσλ κε ηελ θαιύηεξε άκπλα (ιηγόηεξνη πόληνη πνπ
δέρηεθαλ). Θεσξήζηε όηη ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από κία ηέηνηεο νκάδεο. (Μνλάδεο 5)
Γ4. Θα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ νκάδσλ πνπ πέηπραλ πάλσ από 100
πόληνπο. (Μνλάδεο 5)
Γ5. Θα εκθαλίδεη ηα νλόκαηα ησλ νκάδσλ πνπ εηηήζεθαλ ηε ζπγθεθξηκέλε αγσληζηηθή.
(Μνλάδεο 4)
Γ6. Να πινπνηήζεηε ηε ζπλάξηεζε best_team(), ηνπ εξσηήκαηνο Δ2. (Μνλάδεο 4)
Υποδείξειρ για ηα Θέμαηα Γ και Γ


Σηηο 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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