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ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

Παράδειγµα Ωριαίου ∆ιαγωνίσµατος 

Το παράδειγµα που ακολουθεί αφορά τις διδακτικές ενότητες του κεφαλαίου 

∆ΗΜΟΣΙΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ∆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, στην κενή 
σειρά που ακολουθεί, να αναδιατυπώσετε τις λανθασµένες 
προτάσεις, ώστε να γίνουν σωστές. 

 
 

Μονάδες 4 
(4Χ1) 

 

1. Στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο προσφεύγουν 
ιδιώτες και επιχειρήσεις.  
...........................................................................  

 
Σ Λ 

2. Με την είσοδο του ευρώ, τα επιτόκια είναι 
χαµηλότερα.  
...........................................................................  

 
Σ Λ 

3. Το Ταµείο Συνοχής στοχεύει στην οργάνωση 
των οικονοµικά αναπτυγµένων χωρών της Ε.Ε.
...........................................................................  

 
Σ Λ 

4. Η ΕΟΚ ιδρύθηκε µε τη συνθήκη των 
Παρισίων.  
...........................................................................  

 
Σ Λ 
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ΘΕΜΑ 2ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση.  
1.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι:  
α)  το βασικό εκτελεστικό όργανο της Ε.Ε. 
β)  το σηµαντικότερο όργανο πρωτοβουλίας 
γ)  το συντονιστικό όργανο της οικονοµικής πολιτικής της 
Ε.Ε. 

δ)  όλα τα παραπάνω 
ε) τα (α) και (β) 

2.  Η είσοδος του ευρώ εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις γιατί 
εξασφαλίζει:  
α)  κατάργηση των προµηθειών των τραπεζών από την 
αγοραπωλησία συναλλάγµατος 

β)  δυνατότητα σύγκρισης των τιµών σε όλα τα κράτη-µέλη 
της Ε.Ε. 

γ)  νοµισµατική σταθερότητα και χαµηλά επιτόκια 

 
 
 

Μονάδα 0,5 
 
 
 
 
 

 
 

Μονάδα 0,5 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ΘΕΜΑ 3ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 
1. Έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η έγκριση του 

�������, η ������� και ο ������  
της εκτελεστικής εξουσίας.  

2. Η Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση θα επιτευχθεί: 
α) µε τη δηµιουργία του Ταµείου ������� 
β) µε τη θέσπιση ������ Ευρωπαϊκού Νοµίσµατος 
γ) µε την ίδρυση ������� Τράπεζας 

 
 
 
 

Μονάδες 3 
(6Χ0,5) 
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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 
(6Χ0,3) 

Α΄   Β΄    

1.  ___  Ευρωπαϊκό  
Κοινοβούλιο 

2.  ___  Συµβούλιο Υπουργών 
προϋπολογισµού 

3.  ___  Ευρωπαϊκό  
∆ικαστήριο  

4.  ___  Ελεγκτικό Συνέδριο 
Ε.Ε. 

5.  ___  Ταµείο Συνοχής 

6.  ___  Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

α) έλεγχος δαπανών Ε.Ε. 

β)  θεµατοφύλακας κοινοτικής 
τάξης 

γ)  νοµοθεσία και έγκριση 

δ)  έλεγχος σωστής 
εφαρµογής 

ε) συντονισµός οικονοµικής 
πολιτικής 

στ) χρηµατοδότηση έργων 
υποδοµής 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να απαντήσετε συνοπτικά στις παρακάτω ερωτήσεις. 
1.  Ο.Ν.Ε, Ε.Α.: Να γραφεί η πλήρης ονοµασία των 
αρκτικολέξων και να δοθεί συνοπτικά η έννοια του κάθε 
όρου.  

2.   Ποιοι οι βασικοί σκοποί του Ο.Η.Ε. µε βάση τον 
Καταστατικό του Χάρτη;  

3.   Τι προβλέπει η συνθήκη του Άµστερνταµ για την 
απασχόληση;  

 
 

Μονάδες 3 
 
 

 

Μονάδες 3 
 
 
 
 

Μονάδες 4 
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