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39η ∆ιδακτική Ενότητα  

 

Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ  Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ  
Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  ∆ Ι Α ∆ Ο Χ Η  

Α Π Ο  ∆ Ι Α Θ Η Κ Η  
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

Συνδυασµός ερωτήσεων του τύπου «σωστό - λάθος» και σύντοµης απάντησης 
 
 

Αφού διαβάσετε τις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε το Σ εάν τις θεωρείτε 
σωστές και το Λ εάν τις θεωρείτε λανθασµένες. Στη συνέχεια, στην κενή σειρά που 
ακολουθεί να αναδιατυπώσετε τις λανθασµένες προτάσεις ώστε να γίνουν σωστές.  

1. Οι περιουσιακές σχέσεις ενός ανθρώπου δεν συνεχίζονται 
µετά το θάνατό του.  
................................................................................................

 
Σ Λ 

2. Η κληρονοµική διαδοχή χαρακτηρίζεται ως έµµεση, 
επειδή ανάµεσα στον κληρονόµο και τον κληρονοµούµενο 
µεσολαβεί ο συµβολαιογράφος.  
.................................................................................................

 
 

Σ Λ 

3. Κληρονοµιά είναι το σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό 
και παθητικό) του ανθρώπου που πέθανε.  
.................................................................................................

 

Σ Λ 

4. Η κληρονοµική διαδοχή χαρακτηρίζεται ως καθολική  
διότι οι έννοµες σχέσεις του κληρονοµουµένου 
µεταβαίνουν στον κληρονόµο «ως σύνολο». 
.................................................................................................

 
 

Σ Λ 

5. Ο κληρονόµος µπορεί να αποκτήσει την κληρονοµιά 
αποκλειστικά από διαθήκη.  
.................................................................................................

 
Σ Λ 
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6. Η κληρονοµική διαδοχή από διαθήκη ονοµάζεται εκούσια 
κληρονοµική διαδοχή.  
.................................................................................................

 
Σ Λ 

7. Η διαθήκη είναι δικαιοπραξία διµερής µεταξύ του διαθέτη 
και του συµβολαιογράφου που τη συντάσσει.  
.................................................................................................

 
Σ Λ 

8. Η διαθήκη µπορεί να συνταχθεί από τον αντιπρόσωπο του 
διαθέτη.  
.................................................................................................

 
Σ Λ 

 

Ερωτήσεις συµπλήρωσης  
 

Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.  

1. Η κληρονοµική διαδοχή έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα: 
Είναι �������  και ������� .  

2. Ο κληρονόµος µπορεί να αποκτήσει την κληρονοµιά είτε ������� ή 
������� .  

3. Ο Αστικός Κώδικας καθιερώνει τρεις τακτικούς τύπους σύνταξης διαθηκών: 
�������, �������, ������� . 

4. Το σύνολο της περιουσίας του ανθρώπου που πέθανε, ονοµάζεται 
������� .  

5. Η µεταβίβαση της κληρονοµιάς από τον κληρονοµούµενο στους 
κληρονόµους ονοµάζεται �������  ������� .  

 

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 

Να απαντήσετε συνοπτικά σε καθεµιά από τις παρακάτω ερωτήσεις.  

1. Γιατί η κληρονοµική διαδοχή από διαθήκη ονοµάζεται εκούσια κληρονοµική 
διαδοχή;  

2. Με ποιες γενικότερες αρχές, που είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένες, 
συνδέεται η ευχέρεια του προσώπου να προσδιορίζει την τύχη της 
περιουσίας του µετά το θάνατό του;  
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Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 

Να απαντήσετε σε καθένα από τα παρακάτω θέµατα.  

1. Να προσδιορίσετε τα χαρακτηριστικά της κληρονοµικής διαδοχής.  
2. Να αναπτύξετε τους λόγους της κληρονοµικής διαδοχής.  
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΜΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Παράδειγµα Ολιγόλεπτου ∆ιαγωνίσµατος 

Το παράδειγµα που ακολουθεί αφορά την 39η διδακτική ενότητα 
 
Α.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ...............................................................................................  
ΤΑΞΗ: .....................................ΤΜΗΜΑ: ..................................................................  
ΜΑΘΗΜΑ: ..................................................................................................................  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .........................................................................................................  

 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ 1ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή 
λανθασµένες βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για τις 
σωστές και Λ για τις λανθασµένες). Στη συνέχεια, στην κενή 
σειρά που ακολουθεί να αναδιατυπώσετε τις λανθασµένες 
προτάσεις ώστε να γίνουν σωστές. 

 
 

Μονάδες 4 
(4Χ1) 

1. Οι περιουσιακές σχέσεις ενός ανθρώπου δεν 
συνεχίζονται µετά το θάνατό του.   
...........................................................................  

 
Σ Λ 

2. Η διαθήκη µπορεί να συνταχθεί από τον 
εκπρόσωπο του διαθέτη.  
...........................................................................  

 
Σ Λ 

3. Ο κληρονόµος µπορεί να αποκτήσει την 
κληρονοµιά αποκλειστικά από διαθήκη.  
...........................................................................  

 
Σ Λ 

4. Η διαθήκη είναι δικαιοπραξία διµερής, µεταξύ 
του διαθέτη και του συµβολαιογράφου.  
...........................................................................  

 
Σ Λ 
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ΘΕΜΑ 2ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.  
1. Η κληρονοµική διαδοχή έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα: Είναι ������  και ������� .  

2. Ο Αστικός Κώδικας καθιερώνει τρεις τακτικούς τύπους 
σύνταξης διαθηκών: �������, �������, 
������� . 

3. Ο κληρονόµος µπορεί να αποκτήσει την κληρονοµιά είτε 
������� ή ������� .  

4. Το σύνολο της περιουσίας του ανθρώπου που πέθανε, 
ονοµάζεται ������� .  

 

 
 
 
 
 

Μονάδες 8 
(8Χ1) 

 
 

 
 

ΘΕΜΑ 3ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να απαντήσετε συνοπτικά στις παρακάτω ερωτήσεις. 
1. Γιατί η κληρονοµική διαδοχή από διαθήκη ονοµάζεται 
εκούσια κληρονοµική διαδοχή;  

2. Με ποιες γενικότερες αρχές, που είναι συνταγµατικά 
κατοχυρωµένες, συνδέεται η ευχέρεια του προσώπου να 
προσδιορίζει την τύχη της περιουσίας του µετά το θάνατό 
του;  

 
 

Μονάδες 4 

 
Μονάδες 4 
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