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Ονομαηεπώνςμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Γ’ ΔΠΑ.Λ..…………………… 

Τλη:     ΓΟΜΗ ΔΠΙΛΟΓΗ.……………………………………… 

Αξιολόγηζη :    ………………………………………………………………. 

 

ΘΔΜΑ Α Α1. Να γξάςεηε ηνλ αξηζκό ηεο θάζε πξόηαζεο (1-5) θαη δίπια ηε ιέμε ΩΣΟ, αλ ε 

πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε ΛΑΘΟ, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.  

1. Ο ινγηθόο ηύπνο (boolean) έρεη ζθνπό ηελ θαηαγξαθή ηνπ απνηειέζκαηνο ελόο ειέγρνπ.  

2. Οη βαζηθόηεξνη ηειεζηέο ζηελ Python είλαη νη αξηζκεηηθνί θαη νη ζρεζηαθνί.  

3. Η πξάμε 45/10 ζα έρεη σο απνηέιεζκα 4.5 .  

4. Σν απνηέιεζκα ηεο ζπλάξηεζεο divmod(13 , 5) ζα είλαη 2 , 3 .  

5. ε κηα ζύλζεηε δνκή επηινγήο ππάξρεη πηζαλόηεηα λα κελ εθηειεζηεί θακία από ηηο νκάδεο 

εληνιώλ.                   (μονάδερ 10)  

Α2. Ση γλσξίδεηε γηα ηνπο ζρεζηαθνύο ηειεζηέο; Πνηνη ζρεζηαθνί ηειεζηέο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ 

Python;                                                                                                                             (μονάδερ 4) 

 Α3. Να θάλεηε αλαιπηηθά ηηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο ζηηο παξαθάησ παξαζηάζεηο θαη λα γξάςεηε ηα 

ηειηθά απνηειέζκαηα.  

α. int ( 5.6 ) + 4 ** 2 * 2 ** 3 =  

β. 14 % 4 – 24 / 5 + abs ( -8 ) =  

γ. ( 10 – 4 ) / ( 3 ** 2 + 3 % 5 ) =                                  

                                                                                                                               (μονάδερ 6)  

Α4. Να γξάςεηε ζηελ απάληεζή ζαο θάζε αξηζκό ηεο ζηήιεο Α θαη δίπια ην θαηάιιειν γξάκκα ηεο 

ζηήιεο Β πνπ ηαηξηάδεη θαιύηεξα.  

ηήλη Α ηήλη Α 

!= α. α. ινγηθόο ηειεζηήο 

2. and  

3. “True” 

4. False β. ζπκβνινζεηξά 

5. % γ. ινγηθή ηηκή 
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 δ. ζρεζηαθόο ηειεζηήο 

 ε. αξηζκεηηθόο ηειεζηήο 

 

 

ΘΔΜΑ Β 

Γίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα πξνγξάκκαηνο ζε Python :  

s = 0  

a = 8  

b = 4  

if 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.  

Να εθηειέζεηε ην παξαπάλσ ηκήκα πξνγξάκκαηνο θαη λα γξάςεηε αλαιπηηθά ηη ζα εκθαλίζεη.  

           (μονάδερ 10) 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Έλαο πνιηηηζηηθόο ζύιινγνο απαξηζκεί 150 κέιε. Ο ζύιινγνο ζρεδηάδεη λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα 

7κεξε εθδξνκή ζην εμσηεξηθό. Οη πηζαλνί πξννξηζκνί είλαη ε ΙΠΑΝΙΑ, ε ΙΣΑΛΙΑ θαη ε ΓΑΛΛΙΑ. 

Η απόθαζε γηα ηε ρώξα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδξνκή ζα ιεθζεί ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ 

ζπιιόγνπ. Η γεληθή ζπλέιεπζε είλαη ζε απαξηία όηαλ είλαη παξώλ ην 40% ησλ κειώλ ηνπ 

ζπιιόγνπ. Να γξαθεί αιγόξηζκνο ζε «Python» ν νπνίνο: 

Γ3. Να δηαβάδεη ηνλ αξηζκό (ζεσξήζηε όηη είλαη αθέξαηνο), ησλ κειώλ πνπ παξεπξέζεζαλ ζηε 

γεληθή ζπλέιεπζε θαη λα ην απνζεθεύεη ζηε κεηαβιεηή ΠΑΡ_ΜΔΛ. Πξηλ ηελ αλάγλσζε λα 

πξνεγείηαη θαηάιιειν πξνηξεπηηθό κήλπκα εηζόδνπ . 

(Μονάδερ4) 

Γ4. Αλ ν αξηζκόο απηόο επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλέιεπζεο :  
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 α. Να δηαβάδεη ηνλ αξηζκό (ζεσξήζηε όηη είλαη αθέξαηνο) απηώλ πνπ ςήθηζαλ λα πάεη ν ζύιινγνο 

εθδξνκή ζηελ ΙΠΑΝΙΑ, απηώλ πνπ ςήθηζαλ λα πάεη ζηελ ΙΣΑΛΙΑ θαη απηώλ πνπ ςήθηζαλ λα 

πάεη ζηελ ΓΑΛΛΙΑ, εκθαλίδνληαο θαηάιιεια δηακνξθσκέλα πξνηξεπηηθά κελύκαηα , θαη λα ηνπο 

απνζεθεύεη ζηηο κεηαβιεηέο ΦΗΦ_Ι, ΦΗΦ_ΙΣ, θαη ΦΗΦ_ΓΑ αληίζηνηρα.                 (Mονάδερ 5) 

 β. Θεσξώληαο όηη δελ ππάξρεη πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ν αιγόξηζκνο λα ππνινγίδεη ηε ρώξα πνπ 

πήξε ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο θαη ηειηθά ζα είλαη απηή πνπ ν ζύιινγνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ 

εθδξνκή ηνπ, απνζεθεύνληαο ηελ ληθήηξηα ρώξα ζηε κεηαβιεηή ΥΧΡΑ θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

εκθαλίδεη ηε ρώξα κε ηε βνήζεηα ηνπ κελύκαηνο: 

„Η σώπα πος ο ζύλλογορ θα πάει 7μεπη εκδπομή είναι η:‟, ____________, όπνπ ζην θελό ζα 

εκθαλίδεηαη ην όλνκα ηεο ρώξαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδξνκή.                             (Mονάδερ 8) 

 

Γ5. ε πεξίπησζε όπνπ δελ είλαη ε δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ν αιγόξηζκνο 

λα ηεξκαηίδεηαη εκθαλίδνληαο ην κήλπκα „Αδύναηη η ππαγμαηοποίηζη γενικήρ ζςνέλεςζηρ’, 

ρσξίο  λα θάλεη θάπνηα άιιε ελέξγεηα.                                                                               (Μονάδερ 2) 
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ΘΔΜΑ 4 

Να αλαπηύμεηε Πξόγξακκα ζε Pythonν νπνίνο θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπ ζα εκθαλίδεη ζηελ νζόλε έλα 

κελνύ δπν επηινγώλ ην νπνίν ζα δίλεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμεη ηε ιεηηνπξγία πνπ 

ζέιεη λα εθηειέζεη κε ηα θαηάιιεια κελύκαηα . Σν κελνύ ζα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 

 

1. Τπνινγηζκόο ινγαξηαζκνύ ΓΔΗ 

2. Τπνινγηζκόο θόξνπ 

 Πιεθηξνινγήζηε ηνλ αξηζκό ηεο επηινγήο ζαο.                                                                  Μονάδερ 4 

 

Αλ ν ρξήζηεο πιεθηξνινγήζεη «1» ν αιγόξηζκνο ζα δεηάεη ηελ θαηαλάισζε ξεύκαηνο θαη ηα 

ηεηξαγσληθά κέηξα ηνπ δηακεξίζκαηνο θαη ζα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη  

α) ηε κεληαία ρξέσζε γηα ηε ΓΔΗ,  

β) ηα δεκνηηθά ηέιε πνπ αληηζηνηρνύλ θαη  

γ)ηε ζπλνιηθή ρξέσζε ζην ινγαξηαζκό.  

Μονάδερ 8 

Αλ ν ρξήζηεο πιεθηξνινγήζεη «2» ν αιγόξηζκνο ζα δεηάεη ην εηήζην εηζόδεκα ηνπ ρξήζηε θαη ζα 

ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη ην θόξν εηζνδήκαηνο.  

Μονάδερ 8 

ημείωζη: Οη ρξεώζεηο γηα ην ξεύκα θαη ην θόξν είλαη θιηκαθσηέο θαη δίλνληαη ζηνπο παξαθάησ 

πίλαθεο. Σν δεκνηηθό ηέινο πνπ πιεξώλεηαη καδί κε ην ξεύκα ππνινγίδεηαη γηα θάζε ηεηξαγσληθό 

κέηξν θαη δελ ρξεώλεηαη θιηκαθσηά. 
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Υπέωζη Ρεύμαηορ  

KWh Δςπώ/KWh 

 0 έσο θαη 250 0,08 

πάλσ από 250, έσο θαη 1000 0,13 

πάλσ από 1000 0,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

 

Φόπορ Διζοδήμαηορ 

Διζόδημα ςνηελεζηήρ 

0 έσο θαη 11000 0 

πάλσ από 11000, έσο θαη 25000 10% 

πάλσ από 25000 25% 

Γημοηικά Σέλη 

Σεηπαγωνικά Μέηπα Δςπώ/Σεηπαγωνικό 

0 έσο θαη 50 0,15 

πάλσ από 50, έσο θαη 100 0,20 

πάλσ από 100 0,25 


