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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 

 

Θέμα  Α 
Α1. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σ αν είναι σωστή ή Λ αν είναι λανθασμένη. 

 

1. Οι εντολές ‘print Α[3]’ και ‘print Α[-3]’ αναφέρονται στο ίδιο ακριβώς στοιχείο της λίστας Α. 

2. Ένα αντικείμενο δημιουργείται από μια ειδική μέθοδο που λέγεται αποδομητής (destructor). 

3. Η μέθοδος readline() διαβάζει χαρακτήρες από την αρχή του αρχείου, μέχρι να συναντήσει χαρακτήρα 

νέας γραμμής. 

4. Η στοίβα είναι μια στατική δομή δεδομένων. 

5. Όταν η επιστροφή των παραμέτρων στο κυρίως πρόγραμμα γίνεται ‘με αναφορά’, τότε οι παράμετροι 

που έχουν αλλάξει τιμή μέσα στη συνάρτηση, επιστρέφουν αλλαγμένες στο πρόγραμμα. 
(Μονάδες 10) 

 

Α2.  Τι είναι η κλάση και τι το αντικείμενο (στιγμιότυπο) μιας κλάσης; 
(Μονάδες 4) 

 

Α3.  

α. Να ξαναγράψετε το παρακάτω τμήμα εντολών με ισοδύναμο τρόπο, χωρίς τη χρήση λογικών τελεστών: 

If not B and ((Α < 10) or (Α >10)): 

   Print(Χ) 
(Μονάδες  4) 

β. Έστω λίστα L που περιέχει αγνώστου πλήθους αριθμητικές τιμές ταξινομημένες σε φθίνουσα σειρά. Να 

υλοποιήσετε τμήμα προγράμματος, το οποίο χωρίς να κάνει χρήση δομής επανάληψης αλλά με τη χρήση 

μίας και μόνο δομής επιλογής να ελέγχει αν όλα τα στοιχεία της λίστας είναι ίσα μεταξύ τους ή όχι και 

να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. 
(Μονάδες  3) 

 

Α4. Να γραφεί συνάρτηση writeF που να δέχεται το όνομα ενός αρχείου και να το ανοίγει για εγγραφή. Έπειτα 

να δέχεται επαναληπτικά χαρακτήρες και να τους γράφει στο αρχείο. Ο τερματισμός να γίνει μόλις δοθεί 

η λέξη ‘ΤΕΛΟΣ’. 
 (Μονάδες 4) 

Θέμα  Β  
Β1.  Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος Python: 

x=10 

y=2 

def give_Me(b): 

global x 

if x < b+1 : 

y = b 

print x,y 

else : 

x = b 

a=4 

while x > 1 : 

x = x / y 

give_Me(a) 

print x,y 

 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον πίνακα τιμών του παραπάνω προγράμματος καθώς και τι θα εμφανιστεί στην 

οθόνη μετά την εκτέλεσή του. 
(Μονάδες 10) 
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Β2.  Δίνεται η παρακάτω κλάση. 

class Omada: 

def __init__(self,onoma,etos,titloi): 

self.onoma=onoma 

self.etos=etos 

self.titloi=titloi 

 

def display(self): 

print ‘Η ομάδα’ , self.onoma , ‘έχει έτος ιδρύσεως το’ , self.etos, ‘και έχει κατακτήσει’, 

self.titloi, ‘τίτλους’ 

 

def add_title(self) 

self.title=self.title+ 1 

 

α. Να γράψετε ποιος είναι ο κατασκευαστής της κλάσης. 

β. Να γράψετε τις ιδιότητες και τις μεθόδους τις κλάσης. 

γ. Να γράψετε μια μέθοδο η οποία αλλάζει το έτος ιδρύσεως της ομάδας. 

δ. Να δημιουργήσετε το παρακάτω στιγμιότυπο της κλάσης: αντικείμενο ΤΕΑΜ1 με όνομα ‘Arsenal’, 

έτος ίδρυσης το 1886 και 45 τίτλους. 

α. Να εμφανίσετε τα στοιχεία της ομάδας, χρησιμοποιώντας κατάλληλα την κλάση. 
(Μονάδες 15) 

 

Θέμα  Γ 

Δίνεται αρχείο pth.txt το οποίο περιέχει ονόματα φοιτητών και την βαθμολογία τους σε μια συγκεκριμένη 

εργασία εξαμήνου. Το αρχείο έχει την παρακάτω δομή (ενδεικτικά): 

Αντώνης 

9 

Μαρία 

8 

….. 

Συνεπώς οι γραμμές που βρίσκονται σε περιττές θέσεις περιέχουν ονόματα φοιτητών και οι γραμμές σε άρτιες 

περιέχουν ακέραιο αριθμό την βαθμολογία τους στην εργασία. Να γράψετε πρόγραμμα σε Python το οποίο: 

Γ1. Θα διαβάζει το αρχείο pth.txt γραμμή προς γραμμή και ανάλογα αν η γραμμή έχει θέση άρτια ή περιττή 

καταχωρεί τα ονόματα και τις βαθμολογίες στις αντίστοιχες λίστες ON και VATH. 
(Μονάδες 9) 

Γ2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το μέσο όρο των βαθμολογιών όλων των φοιτητών. 
(Μονάδες 5) 

Γ3. Να ταξινομεί τη λίστα VATH με χρήση του αλγορίθμου ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής σε φθίνουσα 

σειρά ως προς τις βαθμολογίες αναδιατάσσοντας συγχρόνως την λίστα ON έτσι ώστε να διατηρείται η 

αντιστοίχιση φοιτητών-βαθμολογιών. 
(Μονάδες 6) 

Γ4. Θεωρώντας ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από έναν φοιτητή με την ίδια βαθμολογία να εμφανίζει 

την υψηλότερη βαθμολογία που έχει καταχωρηθεί και τα ονόματα των φοιτητών που έχουν αυτή την 

βαθμολογία. 
(Μονάδες 5) 

 

Θέμα  Δ  
Για την ανάδειξη του δεκαπενταμελούς διοικητικού συμβουλίου μιας πολυεθνικής υπάρχουν 50 υποψήφιοι. Να 

γράψετε πρόγραμμα σε Python το οποίο: 

Δ1. Διαβάζει και εισάγει στις λίστες ΝΑΜΕ και VOTE , το όνομα κάθε υποψηφίου καθώς και τον αριθμό 

των ψήφων που έλαβε. Να γίνεται κατάλληλος έλεγχος ώστε να μην δοθεί αρνητικός αριθμός ψήφων. Σε 

περίπτωση λανθασμένης εισαγωγής να εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα και να ξαναζητείται. 
(Μονάδες 4) 

Δ2. Εμφανίζει τα ονόματα των υποψηφίων οι οποίοι αναδείχθηκαν στο δεκαπενταμελές συμβούλιο. 
(Μονάδες 5) 
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Δ3. Εμφανίζει το πλήθος και τα ονόματα των υποψηφίων που έλαβαν πάνω από 500 ψήφους, αν υπάρχουν. 

Αν δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος που να έλαβε πάνω από 500 ψήφους να εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα. 
(Μονάδες 5) 

Δ4. Διαβάζει ένα όνομα υποψηφίου και σε περίπτωση που υπάρχει στην λίστα των ονομάτων εμφανίζει σε 

ποια θέση έχει καταταγεί. Σε περίπτωση που δεν βρει τον υποψήφιο με το συγκεκριμένο όνομα, να 

εμφανίζει το μήνυμα ‘Το όνομα δεν υπάρχει στη λίστα υποψηφίων’. 
(Μονάδες 6) 

Δ5. Να περιέχει συνάρτηση η οποία να δέχεται τη λίστα με τα ονόματα και τη λίστα με τις ψήφους των 

υποψηφίων και να επιστρέφει νέα λίστα με ονόματα η οποία θα περιέχει τα ονόματα εκείνων των 

υποψηφίων που έλαβαν λιγότερους από 10 ψήφους. Το κυρίως πρόγραμμα να εμφανίζει τη λίστα αυτή. 
(Μονάδες 5) 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 


