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ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Python),  ΓΕΠΑΛ 
Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/01/2019 
 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα 

στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, 

ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

1. Η str() δέχεται οποιαδήποτε αριθμητική τιμή και τη μετατρέπει σε ακέραιο αριθμό. 

2. Στη γλώσσα προγραμματισμού Python χρησιμοποιούμε την εντολή for για να εκτελεστεί 

ένα τμήμα του κώδικα για έναν καθορισμένο αριθμό επαναλήψεων. 

3. Η συνάρτηση pow(2,4) επιστρέφει την τιμή 8. 

4. Η μέθοδος λίστας L.pop(object), όπου L το όνομα της λίστας χρησιμοποιείται για 

προσθήκη του στοιχείου object στο τέλος της λίστας  

5. Η εντολή L=[ ] δημιουργεί στη μνήμη μία άδεια λίστα με όνομα L. 

(Μονάδες 10) 

Α2. α. Τι είναι οι σχεσιακοί τελεστές; Ποιοι σχεσιακοί τελεστές χρησιμοποιούνται στην Python; 

(Μονάδες 2) 

β. Δίνεται η λίστα A=[3,2,6,1]. Να γράψετε τη μορφή των λιστών Β ,C και D μετά την 

εκτέλεση των παρακάτω εντολών: 

I. B=A+[5] 

II. C=A+B 

III. D=[6]+C 

 (Μονάδες 3) 

 

Α3.  Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού Python. 

for i in range(15,5,-5): 

for j in range(2,10,4): 

print i,j 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ζεύγη των τιμών i,j με τη σειρά που εμφανίζονται στην 

οθόνη με την εντολή print κατά την εκτέλεσή του 

 (Μονάδες 5) 
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Α4. Δίνεται ότι x=3 και y=1. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις ακόλουθες λογικές εκφράσεις 

ως True ή False: 

α. not(x>y) 

β. (x>5) or (y<2) 

γ. (x!=5) and (y!=0) 

δ. (x<y) or (x**2>y) 

ε. x<len("abc") 

(Μονάδες 5) 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού Python όπου 

υπάρχουν κενά, τα οποία έχουν αριθμηθεί και υπογραμμιστεί. 

 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς (1), (2), (3), (4) και (5) που αντιστοιχούν 

στα κενά του παραπάνω τμήματος προγράμματος και δίπλα σε κάθε αριθμό, αυτό που 

πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε να υπολογιστούν διαδοχικά τα παρακάτω αθροίσματα: 

i. 10+15+20+25+…100 

ii. 12+22+32+42+…202 

 (Μονάδες 10) 

 

Β2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε Python : 

s = 0 
a = 8 
b = 4 
while a < 11: 

s = s + a 
b = b * 2 
if a % 2 == 0 : 

c = a + b 
else : 

c = a – b 
print a, b, c 
a = a + 1 

print s 
α. Αφού  αριθμήσετε τις γραμμές του κώδικα, να εκτελέσετε γραμμή-γραμμή το 

παραπάνω τμήμα προγράμματος και να γράψετε τι θα εμφανίσει και ποιες τιμές θα 
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πάρει η κάθε μεταβλητή. Για τον λόγο αυτό σας δίνεται το παρακάτω υπόδειγμα 

Πίνακα Τιμών. 

Αριθμός 
εντολής 

s a b c a<11 Οθόνη 

….. ….. ….. …..  ….. ….. 

….. …. …. ….  ….. …. 

 (Μονάδες 8) 

β. Να γράψετε το παραπάνω τμήμα προγράμματος αντικαθιστώντας τη δομή while με μία 

ισοδύναμη δομή for..in..range ώστε να έχει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. 

(Μονάδες 7) 

 

ΘΕΜΑ  Γ  

Ένα εργοστάσιο απασχολεί 200 εργαζομένους. Να γίνει πρόγραμμα σε γλώσσα  Python το 

οποίο: 

Γ1. Θα περιέχει τα κατάλληλα μηνύματα φιλικότητας και σχόλια κατανόησης κώδικα 

(Μονάδες 2) 

Γ2. Θα διαβάζει για το κάθε εργαζόμενο το όνομα του και το μισθό του, και θα τα αποθηκεύει 

στις λίστες name και salary 

(Μονάδες 4) 

Γ3.  Θα εμφανίζει το πλήθος των εργαζομένων οι οποίοι παίρνουν μισθό κάτω από 700 ευρώ.     

 (Μονάδες 3) 

Γ4.  Θα εμφανίζει τα ονόματα των εργαζομένων , οι οποίοι παίρνουν μισθό πάνω από 1200 

ευρώ.     

 (Μονάδες 4) 

Γ5.  Θα εμφανίζει το όνομα του εργαζομένου με τον χαμηλότερο  μισθό. Θεωρώντας ότι είναι 

μόνο ένας. 

(Μονάδες 4) 

Γ6.  Θα εμφανίζει τον μέσο όρο των μισθών. 

(Μονάδες 4) 

Γ7. Θα εμφανίζει το πλήθος των υπαλλήλων, οι οποίοι παίρνουν μισθό, πάνω από το μέσο 

όρο. 

(Μονάδες 4) 

  

ΘΕΜΑ  Δ 

Μία εταιρεία ακολουθεί την εξής πολιτική μισθών μηνιαίος μικτός βασικός μισθός 800 €. 

Από το μικτό βασικό μισθό γίνονται κρατήσεις 16 % για ασφαλιστικές εισφορές και 5 % για την 
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εφορία. Η συγκεκριμένη εταιρία δίνει ακόμα δύο επιδόματα. Το επίδομα παλαιότητας με βάση 

την προϋπηρεσία του υπαλλήλου, το οποίο φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Έτη προϋπηρεσίας Επίδομα σε € 

1 - 5 5 

5 - 10 50 

10 - 100 

Το επίδομα παιδιών το οποίο υπολογίζεται ως εξής: 30 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι και 2, και 

40 ευρώ για κάθε παιδί από το 3ο και μετά. Στην εταιρεία εργάζονται 360 εργαζόμενοι. 

Να γράψετε ένα πρόγραμμα σε Python για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων της το οποίο: 

Δ1. θα διαβάζει : 

i. το όνομα ενός υπαλλήλου με την εμφάνιση κατάλληλου μηνύματος. 

ii. τα έτη προϋπηρεσίας αυτού του υπαλλήλου με την εμφάνιση κατάλληλου μηνύματος. 

iii. Τον αριθμό των παιδιών αυτού του υπαλλήλου με την εμφάνιση κατάλληλου 

μηνύματος. 

(Μονάδες 6) 

Δ2. θα υπολογίζει : 

i. το ποσό που θα κρατηθεί από το μισθό του υπαλλήλου για τις ασφαλιστικές εισφορές 
και την εφορία μαζί. 

(Μονάδες 5) 

ii. το ποσό επιδόματος παλαιότητας. 
(Μονάδες 5) 

iii. το ποσό επιδόματος τέκνων. 
(Μονάδες 5) 

Δ3. θα εμφανίζει : 

i. το όνομα του υπαλλήλου. 

ii. το συνολικό ποσό κρατήσεων του υπαλλήλου. 

iii. το συνολικό ποσό των επιδομάτων του υπαλλήλου. 

iv. το καθαρό ποσό που θα πάρει ο συγκεκριμένος υπάλληλος στο τέλος του μήνα. 

(Μονάδες 4) 

Προσοχή : το επίδομα παλαιότητας δεν υπολογίζεται κλιμακωτά. 

  



                                                                                                                          ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-
2013 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                     Σελίδα 5 από 5 
 

 

 

Επισημάνσεις για τα θέματα Γ και Δ  

Στην Python η ομάδα εντολών, η οποία εκτελείται μέσα σε μια δομή (επιλογής, 

επανάληψης, συνάρτησης, κ.λπ.), καθορίζεται ως ένα μπλοκ εντολών με τη χρήση μιας 

ίδιας εσοχής σε σχέση με την αρχική γραμμή της δομής. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη 

της ίδιας εσοχής, συστήνεται  οι μαθητές στο γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές 

που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από αυτές.  

Παράδειγμα: 

 

 
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 ! 
 


