α. Οι συμβολοσειρές είναι μια ακολουθία από χαρακτήρες. Μια
συμβολοσειρά μπορεί να αποτελείται από περισσότερες από μία
λέξεις.
β. Ο Τμηματικός προγραμματισμός αλλάζει την εστίαση του
προγραμματισμού από τις διαδικασίες στις έννοιες. Σε αυτές
αναθέτει χαρακτηριστικά, τα οποία ονομάζουμε ιδιότητες
(attributes).
γ.

H συνάρτηση divmod(x,y) επιστρέφει τη δύναμη του x υψωμένη
στο y.

δ. Εάν θέλουμε μέσα σε μια συνάρτηση να αλλάξουμε την τιμή μιας
καθολικής μεταβλητής, τότε πρέπει να δηλώσουμε στην Python ότι η
μεταβλητή αυτή δεν είναι τοπική αλλά καθολική (global).
ε. Το αποτέλεσμα της παρακάτω έκφρασης 2 * 5 / 3 είναι 3.
στ. Όταν ολοκληρώσουμε τις λειτουργίες που θέλουμε να εκτελεστούν
σε ένα αρχείο, καλούμε απαραίτητα τη συνάρτηση close().
Μονάδες 12
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Α3. Να αναφέρετε τους τρείς (3) χαρακτηριστικούς τύπους δεδομένων της
γλώσσας προγραμματισμού Python.
Μονάδες 4
Α4. Να γράψετε στο τετράδιό σας ποια δύο γράμματα από τα α, β, γ, δ
αντιστοιχούν σε λανθασμένα ονόματα της γλώσσας Python:
α.
β.
γ.
δ.

onoma
όνομα
onoma*
onoma_1
Μονάδες 4

A5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα α, β και δίπλα το αποτέλεσμα
που θα εμφανιστεί στην οθόνη μετά την εκτέλεση των εντολών:
α.

β.

z=10
b=z**2
print b
x=4
y=3 + 6 % (6-x)
print y
Μονάδες 8

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΘΕΜΑ Β
Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού
Python:
x=10
y=10
for i in range(1, 5):
if y % 2 == 0:
x=x+5
y=y+1
else:
x=x*2
y=y+3

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΘΕΜΑ Γ
Ένα μουσείο τεχνολογίας διοργανώνει στους χώρους του εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για τα σχολεία της περιοχής. Σε μία διοργάνωση μπορούν να
συμμετέχουν έως και 200 μαθητές. Το κόστος ανά μαθητή φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα:

Αν το συνολικό κόστος για το σχολείο είναι μεγαλύτερο από 160 ευρώ, τότε το
σχολείο δικαιούται έκπτωση 5%.
Να γραφεί πρόγραμμα σε Python, το οποίο:
Γ1. Να διαβάζει τον αριθμό των μαθητών που θα συμμετάσχουν σε μία
διοργάνωση. Να γίνει έλεγχος ορθότητας τιμών.
Μονάδες 4
Γ2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το συνολικό κόστος χωρίς την έκπτωση.
Σημειώνεται ότι ο υπολογισμός του συνολικού κόστους δεν είναι κλιμακωτός.
Για παράδειγμα, σχολείο με 30 συμμετέχοντες μαθητές θα πληρώσει 30*4=120
ευρώ.
Μονάδες 8
Γ3. Σε περίπτωση που το σχολείο δικαιούται έκπτωση να υπολογίζει και να
εμφανίζει το ποσό της έκπτωσης, καθώς και το τελικό κόστος για το σχολείο.
Διαφορετικά, να εμφανίζει το μήνυμα «∆ΕΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ».
Μονάδες 8

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ ∆
Σε ένα διαγωνισμό χορού συμμετέχουν διαγωνιζόμενοι από όλη τη
χώρα. Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού κάθε διαγωνιζόμενος
βαθμολογείται από τρεις (3) κριτές. Ο διαγωνιζόμενος προκρίνεται
στην επόμενη φάση, αν ο μέσος όρος των τριών βαθμολογιών του
είναι μεγαλύτερος ή ίσος του επτά (7).
Να γράψετε πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python, το
οποίο:
Δ1. Να έχει κατάλληλο όνομα.
Μονάδες 2
∆2. Να διαβάζει το επώνυμο κάθε διαγωνιζομένου και τις
βαθμολογίες που έλαβε από τους τρεις κριτές. Η επανάληψη
συνεχίζεται έως ότου δοθεί για επώνυμο διαγωνιζομένου η τιμή
«ΤΕΛΟΣ».
Μονάδες 4
∆3. Να υπολογίζει το μέσο όρο των βαθμολογιών κάθε
διαγωνιζομένου. Εάν ο διαγωνιζόμενος περνάει στην επόμενη φάση,
να εμφανίζει το επώνυμο και το μέσο όρο του.
Μονάδες 5
∆4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το επώνυμο του διαγωνιζομένου
με το μεγαλύτερο μέσο όρο. Να θεωρήσετε ότι αυτός ο
διαγωνιζόμενος είναι μοναδικός.
Μονάδες 6
∆5. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των διαγωνιζομένων
που δεν πέρασαν στην επόμενη φάση.

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Υποδείξεις για το Θέμα ∆:
α. ∆εν χρειάζεται να γίνει έλεγχος ορθότητας τιμών, ούτε να
υπάρχουν κατάλληλα μηνύματα στις εντολές εισόδου και εξόδου.
β. Στο διαγωνισμό συμμετέχει τουλάχιστον ένας διαγωνιζόμενος. Να
θεωρήσετε ότι δεν υπάρχουν διαγωνιζόμενοι με το ίδιο επώνυμο.
γ. Να θεωρήσετε ότι η βαθμολογία κάθε κριτή είναι μεγαλύτερη ή ίση
του ένα (1).
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