
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Γ΄ ΕΠΑΛ      30.4.22 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ δίπλα ςτον αρικμό 

τθσ πρόταςθσ τθ λζξθ Σωςτό, αν θ πρόταςθ είναι ςωςτι, ι τθ λζξθ Λάκοσ, αν θ πρόταςθ είναι 

λανκαςμζνθ. 

1. Η επανάλθψθ for i in range (10,-1,-1) κα εκτελεςτεί 11 φορζσ. 

2. Τα περιεχόμενα μιασ ςυμβολοςειράσ δεν μποροφν να τροποποιθκοφν ενϊ το μζγεκοσ τθσ 

μπορεί να μεταβλθκεί. 

3. Η δομι τθσ ουράσ μπορεί να υλοποιθκεί ςτθν Python με μία λίςτα ςτθν οποία οι ειςαγωγζσ και 

οι εξαγωγζσ ςτοιχείων γίνονται μόνο από το ζνα άκρο.  

4. Καταςκευαςτισ (constructor) ονομάηεται μια ειδικι μζκοδοσ του αντικειμενοςτραφι 

προγραμματιςμοφ θ οποία καταςτρζφει ζνα αντικείμενο και απελευκερϊνει τθν αντίςτοιχθ 

μνιμθ που είχε δεςμευκεί κατά τθ δθμιουργία του.  

5. Ο αλγόρικμοσ τθσ δυαδικισ αναηιτθςθσ δεν μπορεί να υλοποιθκεί ςε ταξινομθμζνεσ λίςτεσ.  

10 Μονάδες  

Α2. Να χαρακτθρίςετε κάκε μία από τισ παρακάτω λογικζσ εκφράςεισ ωσ True ι False 

1. (not(g==a) and a+b<7) or (b>g) , με a=5, b=7 και g=-3 

2. (g**2==a*2) and not(g<b) and (b>a), με a=3, b=4 και g=-2 

3. (a*b<0 or a+b>b**2*5) and (b/4 > a%2), με a=5, b=10 

9 Μονάδες  

Α3. Δίνεται το παρακάτω τμιμα προγράμματοσ: 

for i in range(0,19,3): 

 print i+1 

Να γράψετε ιςοδφναμο τμιμα προγράμματοσ μόνο με τθ χριςθ τθσ δομισ επανάλθψθσ while.  

 
6 Μονάδες 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να μετατρζψετε τισ παρακάτω προτάςεισ ςε εντολζσ τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφσ Python.  

1. Η τιμι τθσ μεταβλθτισ x μειϊνεται κατά 3 

2. Ο αρικμόσ Α είναι κετικόσ και ζχει άρτιο τελευταίο ψθφίο.  

3. Η τιμι τθσ μεταβλθτισ Κ απζχει το πολφ 5 από το 20. 

4. To υπόλοιπο τθσ ακζραιασ διαίρεςθσ του x με το y είναι ίςο με το 4. (κεωροφμε y>0) 

8 Μονάδες 



 

 

Β2. Δίνεται το παρακάτω τμιμα προγράμματοσ ςε γλϊςςα Python: 

X=2 

Y=2  

while Y<45: 

    Y=Y+15 

    X=X+Y 

    print X+Y, Χ 

print Y 

Τι κα εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ κατά τθν εκτζλεςι του; 

7 Μονάδες 

Β3.  

Να γράψετε ςυνάρτθςθ ςε γλϊςςα Python θ οποία κα δζχεται ωσ παραμζτρο μια λίςτα που περιζχει 
αρικμοφσ και κα επιςτρζφει το πλικοσ των αρικμϊν που είναι ίςοι με τθ μεγαλφτερθ τιμι τθσ λίςτασ.  

10 Μονάδες 
ΘΕΜΑ Γ 

Ζνασ κεατρικόσ παραγωγόσ κα χρθςιμοποιιςει μια κεατρικι ςκθνι για να «ανζβει» μια κεατρικι 
παράςταςθ. Η αίκουςα ζχει χωρθτικότθτα 200 κζςεων και το ειςιτιριο κοςτίηει 10 ευρϊ. Να γραφεί 
πρόγραμμα ςε Python το οποίο κα επεξεργάηεται τισ κρατιςεισ ειςιτθρίων μιασ παράςταςθσ. 
Συγκεκριμζνα: 
Γ1. Για κάκε υποψιφιο κεατι 

1. Θα διαβάηει το όνομά του και τον αρικμό των ειςιτθρίων που επικυμεί να κλείςει. 
3 Μονάδες 

2. Θα ελζγχει αν είναι διακζςιμοσ ο αρικμόσ των ειςιτθρίων που επικυμεί ο κεατισ και αν ναι, να 
εμφανίηει το κόςτοσ τουσ. Διαφορετικά κα εμφανίηει μινυμα που κα ενθμερϊνει πόςα είναι τα 
διακζςιμα ειςιτιρια.         6 Μονάδες 

Γ2. Η παραπάνω διαδικαςία κα ολοκλθρϊνεται όταν δοκεί ωσ όνομα θ λιξθ ‘TELOS’ ι όταν 
εξαντλθκοφν τα διακζςιμα ειςιτιρια.        4 Μονάδες  
Γ4. Θα υπολογίηει και κα εμφανίηει τισ ςυνολικζσ ειςπράξεισ του κεάτρου από τθν πϊλθςθ των 
ειςιτθρίων.           5 Μονάδες 
Γ5. Θα υπολογίηει και κα εμφανίηει το όνομα του κεατι που «ζκλειςε» τα περιςςότερα ειςιτιρια. 
Θεωριςτε πωσ αυτόσ ο κεατισ είναι μοναδικόσ. 

7 Μονάδες 
ημείωση: Θεωρείςτε ότι τουλάχιςτον μία κράτθςθ ιταν επιτυχθμζνθ.   

 

ΘΕΜΑ Δ 

Ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ Δθμόςιασ Υγείασ (ΕΟΔΥ) καταγράφει τα θμεριςια κροφςματα covid-19 ςε δφο 
παράλλθλεσ λίςτεσ. Η καταγραφι των κρουςμάτων γίνεται ανά νομό. Στθ λίςτα ΝΟΜ καταγράφονται 
τα ονόματα των 51 νομϊν τθσ Ελλάδασ και ςε λίςτα KR αποκθκεφεται ο αρικμόσ των κρουςμάτων που 
εντοπίςτθκε ςε κάκε νομό. 

Να αναπτφξετε πρόγραμμα ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ PYTHON το οποίο: 



 

 

1. Για μια ςυγκεκριμζνθ θμζρα, να διαβάηει τα ονόματα των 51 νομϊν και τον αρικμό των 
κρουςμάτων που εντοπίςτθκε ςε κάκε νομό και να τα αποκθκεφει ςτισ λίςτεσ ΝΟΜ και KR. Να 
γίνεται ζλεγχοσ εγκυρότθτασ ϊςτε ο αρικμόσ των κρουςμάτων να παίρνει κετικι τιμι.   
          5 μονάδες 

2. Να υπολογίηει και να εμφανίηει το ςφνολο κρουςμάτων ςε όλθ τθν χϊρα.  
4 Μονάδες 

3. Να καλεί τθ ςυνάρτθςθ Sorting() που ταξινομεί ςε αλφαβθτικι ςειρά τθ λίςτα με τα ονόματα 
των νομϊν με τθν χριςθ τθσ ταξινόμθςθσ ευκείασ ανταλλαγισ (Bubblesort), αναδιατάςςοντασ 
ταυτόχρονα και τθ λίςτα KR που περιζχει τον αντίςτοιχο αρικμό κρουςμάτων κάκε νομοφ. Να 
υλοποιιςετε τθ ςυνάρτθςθ Sorting(). 

8 Μονάδες 
4. Να διαβάηει το όνομα ενόσ νομοφ. Στθ ςυνζχεια κα καλεί τθ ςυνάρτθςθ Searching() θ οποία κα 

αναηθτά το όνομα αυτό ςτθ λίςτα ΝΟΜ με χριςθ του αλγορίκμου δυαδικισ αναηιτθςθσ (binary 
search). Η αναηιτθςθ κα επιςτρζφει τθν κζςθ ςτθν οποία βρζκθκε το όνομα που διαβάςτθκε ι 
τον αρικμό -1 αν δεν βρεκεί το όνομα. Αν το όνομα βρεκεί, το πρόγραμμα πρζπει να εμφανίηει 
τον αντίςτοιχο αρικμό κρουςμάτων, ςε διαφορετικι περίπτωςθ να εμφανίηει κατάλλθλο 
μινυμα.  

8 Μονάδες   


