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ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

Παράδειγµα Ωριαίου ∆ιαγωνίσµατος 

Το παράδειγµα που ακολουθεί αφορά τις διδακτικές ενότητες του κεφαλαίου 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
 

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, αν κυκλώσατε 
το Λ, να υπογραµµίσετε τις λέξεις που καθιστούν τις προτάσεις 
λανθασµένες. 

 
 

Μονάδες 3 
(1Χ3) 

1. Οι εµπορικές εταιρίες διακρίνονται σε 
προσωπικές και κεφαλαιουχικές.  

 
Σ Λ 

2. Η οµόρρυθµη εταιρία είναι εµπορική, σύµφωνα 
µε το τυπικό κριτήριο.  

 
Σ Λ 

3. Η ανεξάρτητη εργασία αποτελεί αντικείµενο 
του εργατικού δικαίου.  

 
Σ Λ 
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ΘΕΜΑ 2ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση.  
1.  Εταιρία περιορισµένης ευθύνης είναι η εµπορική εταιρία µε 
νοµική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνονται:  
α) ένας ή περισσότεροι εταίροι απεριόριστα και εις 
ολόκληρον, ενώ οι υπόλοιποι περιορισµένα, συνήθως 
µέχρι το ποσό της εισφοράς τους  

β)  µόνο η ίδια µε την περιουσία της 
γ)  όλοι οι εταίροι απεριόριστα και εις ολόκληρον 
δ)  από κοινού οι εταίροι και η ίδια µε την περιουσία της 

2.  Αξιόγραφο είναι το έγγραφο το οποίο:  
α) ενσωµατώνει ένα ιδιωτικό δικαίωµα 
β) χρησιµεύει για την απόδειξη µιας έννοµης σχέσης 
γ) απαιτείται για την κατάρτιση µιας σύµβασης 

3.  Οι κανονισµοί εργασίας και το διευθυντικό δικαίωµα του 
εργοδότη συνιστούν:  
α) το ατοµικό εργατικό δίκαιο 
β) το δίκαιο της εκµετάλλευσης 
γ) το σύνολο των κανόνων της εξαρτηµένης και 
ανεξάρτητης εργασίας 

δ) την έµµισθη και άµισθη εργασία 
 

 
 
 

Μονάδα 1,5 
(3Χ0,5) 
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ΘΕΜΑ 3ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να γράψετε στο κενό αριστερά τα γράµµατα των δεδοµένων της 
Β΄ στήλης, που αντιστοιχούν στα δεδοµένα της Α΄ στήλης. (Σε 
κάθε δεδοµένο της Α΄ στήλης αντιστοιχούν δύο από τα δεδοµένα 
της Β΄ στήλης). 

 
 

Μονάδες 3 
 

Α΄   Β΄    

 

 

 

1.  ___  Πρωτότυπα εµπορικές  
πράξεις 

2.  ___  Παράγωγα εµπορικές 
πράξεις 

3.  ___  Αστικές πράξεις 

 

 

α) η υπογραφή 
συναλλαγµατικής από τον 
αποδέκτη 

β) η αγορά ηλεκτρικών 
συσκευών από έµπορο για 
το σπίτι του 

γ)  η υπόδειξη ευκαιρίας από 
µεσίτη σε πελάτη του για 
αγορά οικοπέδου 

δ) η πρόσληψη υπαλλήλου 
από έµπορο για τις 
ανάγκες της επιχείρησής 
του 

ε) η πρόσληψη οικιακής 
βοηθού από έµπορο 

στ) η σύναψη δανείου από 
ιδιώτη για αγορά έτοιµων 
ενδυµάτων προς 
µεταπώληση 
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ΘΕΜΑ 4ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να γράψετε στο κενό αριστερά το γράµµα του δεδοµένου της Β΄ 
στήλης, που αντιστοιχεί στο δεδοµένο της Α΄ στήλης.  

 

Μονάδες 2 

Α΄   Β΄    

 

 

1.  ___  Οµόρρυθµη εταιρία 

2.  ___  Ετερόρρυθµη εταιρία 

3.  ___  Ανώνυµη εταιρία 

4.  ___  Εταιρία 
περιορισµένης 
ευθύνης 

 

 

α) το κεφάλαιό της διαιρείται 
σε ίσα µερίδια που δεν 
µπορούν να παρασταθούν 
µε µετοχές 

β) οι εταίροι της ονοµάζονται 
συνήθως µέτοχοι  

γ)  για τα χρέη της ευθύνονται 
όλοι οι εταίροι 
απεριόριστα και εις 
ολόκληρον 

δ) οι εταίροι της διακρίνονται 
σε δύο κατηγορίες µε 
διαφορετικά µεταξύ τους 
δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις 

 

 
 
 

ΘΕΜΑ 5ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να συµπληρώσετε τα κενά στην παρακάτω πρόταση. 
• Το πρόσωπο που εκδίδει τη συναλλαγµατική ονοµάζεται 

�������, εκείνος που διατάσσεται να πληρώσει 
ονοµάζεται �������, ενώ αυτός που δικαιούται να 
ζητήσει την πληρωµή ονοµάζεται ������� .  

 
 
 

Μονάδα 1,5 
(3Χ0,5) 
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ΘΕΜΑ 6ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να απαντήσετε συνοπτικά στα παρακάτω θέµατα. 
1. Οµοιότητες και διαφορές µεταξύ οµόρρυθµης και 
ετερόρρυθµης εταιρίας.  

2.  Τα κριτήρια µε τα οποία αποκτάται η ιδιότητα του εµπόρου. 

3.  Έννοια και σκοπός της συλλογικής σύµβασης εργασίας.  

 
 

Μονάδες 3 
 
 

 

Μονάδες 3 
 

Μονάδες 3 
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