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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 15)
1. Η δνκή ηεο νπξάο κπνξεί λα πινπνηεζεί ζηελ Python κε κηα ιίζηα ζηελ νπνία νη εηζαγσγέο
θαη νη εμαγσγέο γίλνληαη κόλν από ην ηέινο.
2. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δπαδηθήο αλαδήηεζεο ζε κηα ιίζηα, δελ είλαη απαξαίηεην ε
ιίζηα λα είλαη ηαμηλνκεκέλε.
3. Η ζπλζήθε 7*2 == len(‘Michael_Jordan’) δίλεη απνηέιεζκα True.
4. Η κέζνδνο L.append(), πξνζζέηεη έλα ζηνηρείν ζην ηέινο ηεο ιίζηαο L.
5. Αλ κηα ζηνίβα είλαη θελή, ηόηε δελ κπνξεί λα γίλεη εμαγσγή ζηνηρείνπ από απηή.
Α2. Δίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα πξνγξάκκαηνο:
1: X = 0

2: Υ = 10
3: while Υ < 90:
4:

Υ = Υ + 20

5:

X = Χ + Υ

6:

print X,Υ

α) Να γξάςεηε πόζεο θνξέο ζα εθηειεζηεί ε γξακκή 4. (Μνλάδεο 5)
β) Πνηεο ηηκέο ηνπ Φ θαη ηνπ Υ ζα εκθαλίζεη ε print ζε θάζε επαλάιεςε; (Μνλάδεο 5)
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ΘΔΜΑ Β
Β1. Δίλεηαη ην ηκήκα πξνγξάκκαηνο Python, πνπ πινπνηεί ηαμηλόκεζε επζείαο αληαιιαγήο
(θπζαιίδα/bubble sort) ζηα ζηνηρεία ηεο ιίζηαο L θαηά αύμνπζα ζεηξά:

Ν = len(L)
for i in range(

(1)

):

for j in range(N-1,
if L[

(4)

]

(5)

(2)

,

(3)

):

L[j-1]:

L[j],L[j-1] = L[j-1],L[j]
Σην ηκήκα πξνγξάκκαηνο ππάξρνπλ ππνγξακκηζκέλα θελά ηα νπνία έρνπλ αξηζκεζεί. Να
γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνπο αξηζκνύο 1, 2, 3, 4 θαη 5, πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα θελά ηνπ
παξαπάλσ ηκήκαηνο πξνγξάκκαηνο, θαη δίπια ζε θάζε αξηζκό, απηό πνπ πξέπεη λα
ζπκπιεξσζεί (π.ρ. αθέξαηνο αξηζκόο, ηειεζηήο θιπ.) , ώζηε λα πινπνηείηαη ζσζηά ε
ηαμηλόκεζε. (Μνλάδεο 10)
Β2. Να πινπνηήζεηε κηα ζπλάξηεζε, ε νπνία ζα δέρεηαη ζαλ παξάκεηξν κία κεηαβιεηή word
ηύπνπ ζπκβνινζεηξάο, θαη ζα επηζηξέθεη ην πιήζνο εκθάληζεο ηνπ γξάκκαηνο ‘Α’. (Μνλάδεο 5)
Β3. Δίλεηαη ε παξαθάησ ιίζηα:
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Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο πόζεο ζπγθξίζεηο ζα γίλνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ
ηεο δπαδηθήο αλαδήηεζεο, ζε θαζεκία από ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο:
α) όηαλ ην key είλαη ν αξηζκόο 100. (Μνλάδεο 5)
β) όηαλ ην key είλαη ν αξηζκόο 1. (Μνλάδεο 5)
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ΘΔΜΑ Γ
Σε έλαλ αγώλα ζθαηξνβνιίαο, ζπκκεηέρνπλ 50 αζιεηέο, κε ηνλ θάζε αζιεηή λα θάλεη κόλν κία
έγθπξε ξίςε εθθξαζκέλε ζε κέηξα, ε νπνία θαηαρσξίδεηαη σο ε επίδνζή ηνπ. Να γξάςεηε
πξόγξακκα ζε γιώζζα Python ην νπνίν:
Γ1. Να δηαβάδεη ην όλνκα (onoma) θάζε αζιεηή θαη ηελ επίδνζή ηνπ (epidosi). Τα ζηνηρεία απηά
λα θαηαρσξνύληαη ζηηο ιίζηεο κε νλόκαηα NAME θαη EP αληίζηνηρα. Να γίλεηαη έιεγρνο
εγθπξόηεηαο γηα ηελ επίδνζε ησλ αζιεηώλ, έηζη ώζηε λα είλαη ζεηηθόο αξηζκόο. (Μνλάδεο 5)
Γ2. Να θαιεί ηε ζπλάξηεζε Sort(), ε νπνία ζα δέρεηαη ζαλ παξακέηξνπο ηηο ιίζηεο NAME θαη
EP θαη ζα ηηο ηαμηλνκεί κε βάζε ηελ επίδνζε, από ηελ θαιύηεξε ζηε ρεηξόηεξε (θαηά θζίλνπζα
ζεηξά). (Μνλάδεο 2)
Γ3. Να εκθαλίδεη ηα νλόκαηα θαη ηηο επηδόζεηο ησλ ηξηώλ (3) πξώησλ αζιεηώλ, μεθηλώληαο από
εθείλνλ κε ηελ θαιύηεξε επίδνζε. (Μνλάδεο 5)
Γ4. Να εκθαλίδεη ηα νλόκαηα θαη ηηο επηδόζεηο ησλ πέληε (5) ηειεπηαίσλ αζιεηώλ, μεθηλώληαο
από εθείλνλ κε ηελ θαιύηεξε επίδνζε. (Μνλάδεο 5)
Γ5. Να πινπνηήζεηε ηε ζπλάξηεζε Sort() ηνπ εξσηήκαηνο Γ2. (Μνλάδεο 8)
Σημείωζη: Να ζεσξήζεηε όηη δελ ππάξρνπλ αζιεηέο κε ηελ ίδηα επίδνζε.
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ΘΔΜΑ Γ
Έλα βηβιηνπσιείν έρεη θαηαρσξίζεη ζηε ιίζηα TITLE ηνπο ηίηινπο θάζε ελόο από ηα 1500
δηαθνξεηηθά βηβιία πνπ δηαζέηεη, θαη ζηε ιίζηα ANT ηνλ αξηζκό ησλ αληηηύπσλ από ην θάζε
βηβιίν. Τν βηβιηνπσιείν έρεη απόζεκα θαη από ηα 1500 βηβιία, δειαδή ζηε ιίζηα ΑΝΤ, δελ
ππάξρεη θάπνην βηβιίν κε κεδεληθό πιήζνο αληηηύπσλ. Να γξάςεηε πξόγξακκα ζε γιώζζα
Python, ην νπνίν:
Γ1. Θα δηαβάδεη ηνλ ηίηιν (t) θαη ηνλ αξηζκό αληηηύπσλ (a) θάζε βηβιίνπ θαη ζα ηα θαηαρσξίδεη
ζηηο παξαπάλσ ιίζηεο. (Μνλάδεο 4)
Γ2. Θα ηαμηλνκεί ηηο ιίζηεο σο πξνο ηα αληίηππα, θαηά αύμνπζα ζεηξά, κε ηε βνήζεηα ηνπ
αιγνξίζκνπ επζείαο αληαιιαγήο (θπζαιίδα/bubblesort). (Μνλάδεο 7)
Γ3. Θα δηαβάδεη ηνλ ηίηιν (titlos) ελόο βηβιίνπ πνπ δήηεζε έλαο πειάηεο, θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ
αιγνξίζκνπ ηεο ζειπιακήρ αλαδήηεζεο, ζα εκθαλίδεη ην κήλπκα «ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ», αλ ν
ζπγθεθξηκέλνο ηίηινο ππάξρεη ζηε ιίζηα TITLE, δηαθνξεηηθά ζα εκθαλίδεη ην κήλπκα «ΜΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ». (Μνλάδεο 5)
Γ4. Με ηε βνήζεηα ηνπ αιγνξίζκνπ ηεο δςαδικήρ αλαδήηεζεο, ζα εκθαλίδεη θαηάιιειν
κήλπκα, αλ ππάξρεη θάπνην βηβιίν κε πελήληα (50) δηαζέζηκα αληίηππα. (Μνλάδεο 5)
Γ5. Θα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη ηνλ ηίηιν ησλ βηβιίσλ κε πεξηζζόηεξα από εθαηό (100)
αληίηππα. (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.

[4]

