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Χ Υ (not Χ) and Υ Χ and Υ not Y
True True

True False

False True
False False

Στήλη Α Στήλη Β

1 "Α" α. Έκφραση

2 % β. Συγκριτικός τελεστής
3 (α+z)/2 γ. Αριθμητικός τελεστής

4 <= δ. Αλφαριθμητική τιμή
5 + ε. Λογικός τελεστής

6 and

ΘΕΜΑ Α
Α1. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα «Σ», αν

είναι σωστή, ή το γράμμα «Λ», αν είναι λανθασμένη
1. Ο λογικός τύπος δέχεται περισσότερες από δύο τιμές.
2. Σε κάθε έκφραση στην οποία υπάρχουν αριθμητικοί τελεστές η ύψωση σε δύναμη έχει

τη μεγαλύτερη ιεραρχία
3. Η συνάρτηση range() εκτός των άλλων χρησιμοποιείται για την υπόδειξη του αριθμού

των επαναλήψεων που θα εκτελεστούν σε ένα βρόχο.
4. Η εντολή επανάληψης while χρησιμοποιείται για μη προκαθορισμένο αριθμό

επαναλήψεων
5. Για να ορίσουμε τη δική μας συνάρτηση χρησιμοποιούμε τη χαρακτηριστική λέξη

function.
(Μονάδες 10)

Α2. Να συμπληρώσετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα αληθείας με τις σωστές
λογικές τιμές.

(Μονάδες 4)

Α3. Να γράψετε τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που
αντιστοιχεί σωστά. Να σημειωθεί ότι περισσότερες από μια επιλογές της στήλης Α
αντιστοιχούν σε κάποια από τις επιλογές της στήλης Β.

(Μονάδες 6)

Α4. Να μεταφέρετε στο γραπτό σας τον αριθμό της γραμμής και δίπλα την εντολή εκχώρησης
σε Python σύμφωνα με τις παρακάτω φράσεις:
1. Στην μεταβλητή ar να καταχωρηθεί η τιμή 6.
2. Στην μεταβλητή diplasia να καταχωρηθεί το τετράγωνο της μεταβλητής ar.
3. H μεταβλητή miso είναι το μισό του αθροίσματος των μεταβλητών ar και diplasia



ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ
2012-2013

Φροντιστήρια Εν-τάξη Σελίδα 2 από 4

Στήλη Α Στήλη Β

1 Εκτελείτε όσο είναι αληθής.
Α. for

2 Είναι γνωστό το πλήθος των επαναλήψεων.

3 Μπορεί να μην εκτελεστεί ποτέ.

B. while
4

Χρησιμοποιείται για άγνωστο πλήθος

επαναλήψεων

4. Στις μεταβλητές m1,m2,m3 να εκχωρήσετε την ίδια τιμή 12.
5. Στην μεταβλητή name να καταχωρηθεί η τιμή Μεγαλόπολη
6. Στην μεταβλητή rest να καταχωρηθεί το υπόλοιπο της διαίρεσης του 19 με το 4.

(Μονάδες 6)

Α5. Να γράψετε τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που
αντιστοιχεί σωστά. Να σημειωθεί ότι περισσότερες από μια επιλογές της στήλης Α
αντιστοιχούν σε κάποια από τις επιλογές της στήλης Β.

(Μονάδες 4)

Α6. Δίνονται οι παρακάτω εντολές ενός προγράμματος σε Python οι οποίες είναι
ανακατεμένες. Να τοποθετήσετε τις εντολές σε σωστή σειρά ώστε να γραφτεί ένα
πρόγραμμα σε γλώσσα Python που να διαβάζει τις ηλικίες και να υπολογίζει τον μέσο όρο
ηλικιών. Το πρόγραμμα θα τερματίζεται, όταν πληκτρολογηθεί αριθμός μικρότερος ή ίσος
του μηδενός.

print 'Δεν δόθηκαν ηλικίες'
i=0
# Μ.Ο. Ηλικιών
else:
print 'Μέσος όρος ηλικίας',mo
mo=s/i
h=input('Δώσε ηλικία: ')
s=s+h
while >0: i=i+1
h=input('Δώσε ηλικία: ')
if i!=0:
s=0

(Μονάδες 10)

ΘΕΜΑ Β
Β1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος

1: Α=0
2: Β=10
3: WHILE Β < 100 :
4: Β=Β + 20
5: Α=Α + Β
6: PRINT A, B

Α. Να γράψετε στο γραπτό σας πόσες φορές θα εκτελεστεί η γραμμή 3 και να
αιτιολογήσετε την απάντηση σας.

(Μονάδες 5)
Β. Ποιες τιμές θα εμφανιστούν κατά την διάρκεια του προγράμματος;

(Μονάδες 5)
Β2.
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ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
a b x onoma name

a= input(‘dose arithmo’)
a=a+1
b=2
x=b*a
onoma=”NIKOS”
name=b*onoma

ΕΞΟΔΟΙ
print x
print name

 Ποσό ανάληψης        % χρέωση του ποσού ανάληψης  

Μέχρι 300 € 1%

Από 301 μέχρι και 1000 € 2%

Πάνω από 1000€ 5%

Αριθμός Μαθητών Κόστος ανά μαθητή
Από 1 έως και 20 5 ευρώ
Από 21 έως και 80 4 ευρώ
Από 81 και πάνω 3 ευρώ

Συμπληρώστε τον πίνακα τιμών των μεταβλητών κατά την εκτέλεση των παρακάτω
εντολών Python

(Μονάδες 10)

ΘΕΜΑ Γ
Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σε μία τράπεζα κάποιος πελάτης μπορεί να κάνει μια ανάληψη
από οποιοδήποτε ταμείο της , αλλά αυτή η ανάληψη χρεώνει τον πελάτη κλιμακούμενα
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε Python που:
Γ1. θα διαβάζει το Όνομα του πελάτη και το ποσό ανάληψης

(Μονάδες 4)
Γ2. θα διαβάζει το Υπόλοιπο του λογαριασμού του πελάτη

(Μονάδες 2)
Γ3. θα υπολογίζει και να εμφανίζεται η χρέωση του ποσού ανάληψης

(Μονάδες 8)
Γ4. θα ελέγχει αν μπορεί να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή και να εκτυπώνει το υπόλοιπο του
λογαριασμού του πελάτη σε περίπτωση που μπορεί να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή ,
αλλιώς να εμφανίζεται μήνυμα αδυναμίας της συναλλαγής.

(Μονάδες 6)

ΘΕΜΑ Δ
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%.

Δ1. Να διαβάζει τον αριθμό των μαθητών που θα συμμετάσχουν σε μία διοργάνωση. Να γίνει
έλεγχος ορθότητας τιμών.
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(Μονάδες 4)
Δ2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει για ένα σχολείο 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 6)
Δ3. Σε περίπτωση που το σχολείο δικαιούται έκπτωση να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσό
της έκπτωσης, καθώς και το τελικό κόστος για το σχολείο. ∆ιαφορετικά, να εμφανίζει το
μήνυμα «∆ΕΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ».

(Μονάδες 5)
Δ4. Να επαναλαμβάνει τη διαδικασία για 20 σχολεία της περιοχής μεχρι να δοθεί ως αριθμός
μαθητών το κενό

(Μονάδες 5)

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο

μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις

σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμία άλλη σημείωση. Κατά την

αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό. Μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.

5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.

6. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

7. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !


