
 

 86

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
1ο παράδειγµα  
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ......................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:15 λεπτά 
 
Σκοπός εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το 
περιεχόµενο των παραγράφων 2.1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ         
2.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω 
προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
α) Οτιδήποτε χρησιµοποιείται σε µία κοινωνία είναι 
εµπόρευµα. 

 
Σ Λ

β) Όλα τα εµπορεύµατα δηµιουργούνται από τον άν-
θρωπο. 

 
Σ Λ

γ) ∆ιαφορετικά εµπορεύµατα µπορούν να ικανοποιή-
σουν την ίδια ανάγκη. 

 
Σ Λ

δ) Η χρηστική αξία ενός εµπορεύµατος εµφανίζεται 
κατά την πράξη ανταλλαγής του µε άλλα εµπορεύ-
µατα. 

 
Σ Λ

Μονάδες 4 
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2. Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.. 
Ποιο από τα παρακάτω είναι εµπόρευµα χωρίς απτή υλική υπόσταση; 
α) Ο ατµοσφαιρικός αέρας. 
β) Η ηλεκτρική σόµπα στην βιτρίνα ενός καταστήµατος. 
γ) Το οικογενειακό αυτοκίνητο. 
δ) Η διάγνωση του γιατρού για έναν πελάτη του. 

Μονάδες 4 
 

3. Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.. 
Η ανταλλακτική αξία του σιταριού εµφανίζεται 
α) όταν αποθηκεύουµε το σιτάρι. 
β) όταν µετατρέπουµε το σιτάρι σε αλεύρι. 
γ) όταν πουλάµε το σιτάρι στον µυλωνά. 
δ) όταν παράγουµε ψωµί. 

Μονάδες 4 
 

4. Ποια είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά του εµπορεύµατος; 
Μονάδες 4 

 
5. Ποια είναι η ουσία της οικονοµικής δραστηριότητας; 

Μονάδες 4 
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2ο παράδειγµα  
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ......................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:15 λεπτά 
 
Σκοπός εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το 
περιεχόµενο της παραγράφου 4.2 ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
Στην οµόρρυθµη εταιρία,  
α) όλοι οι εταίροι έχουν απεριόριστη ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρίας. 
β) όλοι οι εταίροι έχουν περιορισµένη ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρίας. 
γ) µόνο ένας από τους εταίρους έχει απεριόριστη ευθύνη για τις υποχρεώσεις 
της εταιρίας. 

δ) µόνο ένας από τους εταίρους έχει περιορισµένη ευθύνη για τις υποχρεώ-
σεις της εταιρίας. 

Μονάδες 4 
 
2. Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.. 
Στην ετερόρρυθµη εταιρία,  
α) οι ετερόρρυθµοι εταίροι δεν έχουν δικαίωµα εκπροσώπησης ή διαχείρισης 
της εταιρίας. 

β) οι οµόρρυθµοι εταίροι δεν έχουν δικαίωµα εκπροσώπησης ή διαχείρισης 
της εταιρίας. 

γ) µόνο ένας από τους ετερόρρυθµους εταίρους έχει δικαίωµα εκπροσώπη-
σης ή διαχείρισης της εταιρίας. 

δ) όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωµα εκπροσώπησης ή διαχείρισης της εταιρίας. 
Μονάδες 4 
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3. Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.. 
 Στην εταιρία περιορισµένης ευθύνης,  
α) το συνολικό κεφάλαιο της εταιρίας αποτελείται από ίσα εταιρικά µερίδια 
τα οποία µοιράζονται στους εταίρους, ανάλογα προς τη συνεισφορά 
καθενός. 

β) τα εταιρικά µερίδια µπορεί να είναι ίσα ή άνισα µεταξύ τους. 
γ) τα εταιρικά µερίδια µπορούν να µετατραπούν σε µετοχές οι οποίες 

µεταβιβάζονται ελεύθερα χωρίς περιορισµό. 
δ) το συνολικό κεφάλαιο της εταιρίας µοιράζεται σε µετοχές. 

Μονάδες 4 
 
4. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις 
είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµό-
σετε τις λέξεις, αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση.  
α)  κέρδος, τοκοµερίδιο, ποσό, µέρισµα 
Το ������� που µοιράζεται για κάθε µετοχή ονοµάζεται 
������� .  

Μονάδες 2 
 
β)  ανάγκη, επιχείρηση, διοίκηση, παραγωγή 
Οι ������� ταξινοµούνται σε τοµείς και κλάδους ������� 
αναλόγως µε το προϊόν που παράγουν.  

Μονάδες 2 
 

5. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη περιβάλλο-
ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Μικτή επιχείρηση ονοµάζεται η επιχείρηση που 
παράγει πολλά εµπορεύµατα. 

 
Σ Λ
Μονάδες 2 

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας 
Μονάδες 2 
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3ο παράδειγµα  
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ......................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:15 λεπτά 
 
Σκοπός εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιε-
χόµενο της παραγράφου 5.5 ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΙΜΩΝ. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Να συµπληρώσετε δίπλα από κάθε κενό της στήλης Α, τον αριθµό που 
αντιστοιχεί από τη στήλη Β. 

 
Α Β 

 
 
− Μονοπωλιακός 
ανταγωνισµός 

− Μονοψώνιο 
− ∆ιµερές µονοπώλιο 
 

1.  υπάρχει µόνο ένας αγοραστής του εµπορεύ-
µατος 

2.  υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που διαθέτουν 
το εµπόρευµα και πολλοί αγοραστές που 
θεωρούν το εµπόρευµα διαφοροποιηµένο 

3.  υπάρχει µόνο ένας πωλητής και µόνο ένας 
αγοραστής του εµπορεύµατος 

4.  υπάρχει µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων που 
διαθέτουν το εµπόρευµα και µεγάλος 
αριθµός αγοραστών οι οποίοι θεωρούν το 
εµπόρευµα οµοιογενές 

5.  υπάρχει µόνο µία επιχείρηση που διαθέτει 
το εµπόρευµα, ενώ υπάρχει µεγάλος αρι-
θµός αγοραστών 

Μονάδες 6 
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2. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις 
είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να 
προσαρµόσετε τις λέξεις, αν χρειάζεται, στην κατάλληλη πτώση. 

 
α)  συγκεκριµένο, µεγάλο, συνολικό, µικρό, πραγµατικό, εφικτό 
Στον πλήρη ανταγωνισµό έχουµε έναν ������� αριθµό 
επιχειρήσεων, καθεµιά από τις οποίες ελέγχει ένα πολύ ������� 
ποσοστό των ������� πωλήσεων.  

Μονάδες 3 
 

β)  τιµή, επιχείρηση, αξία, παραγωγή, πώληση, επιθυµία 
Στο ολιγοπώλιο έχουµε λίγες ������� ή, ενδεχοµένως, µερικές 
µικρές και µια πολύ µεγάλη (ηγέτιδα επιχείρηση), η οποία κυριαρχεί και 
καθορίζει και την ������� ������� . 

Μονάδες 3 
 

3. Ποιοι είναι οι τρεις σπουδαιότεροι παράγοντες που καθορίζουν τη µορφή της 
αγοράς ενός εµπορεύµατος; 

Μονάδες 3 
 

4. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αγοράς του πλήρους ανταγωνισµού; 
Μονάδες 5 
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4ο παράδειγµα  
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ......................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:1 διδακτική ώρα 
 
Σκοπός εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το 
περιεχόµενο του έκτου κεφαλαίου, ΤΟ ΧΡΗΜΑ. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω 
προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 

α) Τα χαρτονοµίσµατα αποτελούν παράδειγµα περιεκτι-
κού χρήµατος. 

 
Σ Λ

β) Οι πιστωτικές κάρτες λέγονται και «πλαστικό χρήµα» Σ Λ
γ) Το δάνειο για αγορά σπιτιού είναι καταναλωτικό δάνειο. Σ Λ
δ) Η τιµή κλεισίµατος µιας µετοχής στην επόµενη συνε-
δρίαση του χρηµατιστηρίου θα είναι η τιµή εκκίνησης 
της µετοχής. 

 
 

Σ Λ
Μονάδες 4 

 
2. Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
Όταν οι ανταλλαγές γίνονται µε τη µεσολάβηση του χρήµατος και όχι δια 
του αντιπραγµατισµού, 
α) µειώνεται η παραγωγή που προορίζεται για ανταλλαγή. 
β) αυξάνεται η παραγωγή που προορίζεται για αυτοκατανάλωση. 
γ) αποδεσµεύεται χρονικά η πώληση ενός αγαθού από την αγορά κάποιου 
άλλου. 

δ) οι ανταλλαγές γίνονται µε µεγαλύτερη δυσκολία. 
Μονάδες 2 
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3. Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.. 
Τα χαρτονοµίσµατα που κυκλοφορούν σήµερα είναι ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγµα 
α) πιστωτικού χρήµατος. 
β) παραστατικού χρήµατος. 
γ) περιεκτικού χρήµατος. 
δ) ψευδοπαραστατικού χρήµατος. 

Μονάδες 2 
 

4. Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.. 
Η εκδοτική ή κεντρική τράπεζα 
α) δέχεται καταθέσεις και από ιδιώτες. 
β) δίνει δάνεια και σε ιδιώτες. 
γ) ασχολείται µόνο µε την τελική συγκέντρωση των δηµοσίων εσόδων και 
την εκτέλεση των δηµοσίων δαπανών. 

δ) είναι η µόνη τράπεζα στην Ελλάδα που εκδίδει τραπεζογραµµάτια. 
Μονάδες 2 

 
5. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις 
είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµό-
σετε τις λέξεις, αν χρειάζεται, στην κατάλληλη πτώση.  
α) πώληση, αποταµίευση, κατανάλωση, πληρωµή 
Το χρήµα είναι µέσον ������� της αξίας, γιατί η απόκτηση 
χρήµατος από την πώληση ενός εµπορεύµατος επιτρέπει τη διαφοροποίηση 
του χρόνου ������� και του χρόνου αγοράς.  

Μονάδες 2 
β)  χρηµατιστής, πωλητής, αγοραστής, αποταµιευτής 
Οι ������� και οι ������� µετοχών εκπροσωπούνται στο 
χρηµατιστήριο από εξειδικευµένα πρόσωπα ή εταιρείες, τους ����� . 

Μονάδες 2 
 

6. Ποιες είναι οι τρεις βασικές κατηγορίες καταθέσεων και τι είναι επιτόκιο; 
Μονάδες 2 

 
7.  Σχολιάστε την πρόταση: Η ύπαρξη του χρήµατος επιλύει τα προβλήµατα του 
αντιπραγµατισµού. 

Μονάδες 4 
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5ο παράδειγµα  
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ......................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:1 διδακτική ώρα 
 
Σκοπός εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το 
περιεχόµενο του ενδέκατου κεφαλαίου, ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ 
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω 
προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 

α) Η διαδικασία της οικονοµικής ανάπτυξης συνεπάγεται 
συνεχείς αλλαγές. 

 
Σ Λ

β) Ο ρόλος της τεχνολογίας δεν είναι πολύ σηµαντικός 
για την οικονοµική ανάπτυξη. 

 
Σ Λ

γ) Τα τελευταία χρόνια ο ανταγωνισµός µεταξύ των ανα-
πτυγµένων κρατών για το προβάδισµα στην τεχνολογία 
είναι πολύ έντονος. 

 
 

Σ Λ
δ) Η παραγωγική ικανότητα µιας χώρας πρέπει να είναι 
στάσιµη στη διάρκεια του χρόνου. 

 
Σ Λ
Μονάδες 2 
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2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
Οι αλλαγές στη νοοτροπία που συνοδεύουν την οικονοµική ανάπτυξη ανα-
φέρονται 
α) στον τρόπο θεώρησης του κόσµου. 
β) στον τρόπο θεώρησης του ατόµου. 
γ) στους στόχους που θέτουν τ� άτοµα και στα κίνητρα που προσδιορίζουν 
τις επιδιώξεις τους. 

δ) σε όλα τα παραπάνω. 
Μονάδες 2 

 
3. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.. 
 Η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας µιας χώρας αποτυπώνεται  
α) συχνά στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. 
β) στην αύξηση των εισαγωγών καταναλωτικών αγαθών. 
γ) στη µείωση των απασχολουµένων στον τριτογενή τοµέα της οικονοµίας. 
δ) στην αύξηση των διαπεριφερειακών ανισοτήτων µιας χώρας. 

Μονάδες 2 
 

4. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.. 
 Η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας µιας χώρας µπορεί να προέρχεται  
α) από την αύξηση της κατανάλωσης των εισαγοµένων καταναλωτικών αγαθών. 
β) από την αύξηση του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού. 
γ) από την ανάπτυξη µεταφυσικών ερµηνειών. 
δ) από την αύξηση των επιτοκίων. 

Μονάδες 2 
 

5. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.. 
 Η βελτίωση της ποιότητας εργασίας και η αύξηση του εργατικού δυναµικού 
οφείλονται  
α) στην αύξηση των ωρών εργασία των εργαζοµένων. 
β) στην καλύτερη υγεία των εργαζοµένων, στην επέκταση της εκπαίδευσης 
των εργαζοµένων και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 

γ) µόνο στη µείωση των ωρών εργασίας. 
δ) στην παροχή καταναλωτικών δανείων στους εργαζόµενους. 

Μονάδες 2 
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6. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις 
είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµό-
σετε τις λέξεις, αν χρειάζεται, στην κατάλληλη πτώση.  
α)  βελτίωση, µεταβολή, διαβίωση, ανάπτυξη 
Με την έννοια οικονοµική ανάπτυξη περιγράφουµε µια διαδικασία µόνιµης 
������� των υλικών συνθηκών ������� των κατοίκων 
µιας χώρας.  

Μονάδες 1 
 

β)  ανάπτυξη, πρόοδος, επιβίωση, εκπαίδευση 
Έχει διαπιστωθεί ότι η τεχνολογική ������� επιβάλλει και 
σηµαντικές δαπάνες για την ������� εργατικού δυναµικού, το 
οποίο συνεχώς πρέπει να ανανεώνει τις γνώσεις του.  

Μονάδες 1 
 

7. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη περιβάλλο-
ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Η διαδικασία της οικονοµικής ανάπτυξης επιφέρει 
µεταβολές στη συγκρότηση της κοινωνίας και του 
κράτους. 

 
 

Σ Λ
Μονάδες 1 

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας 
Μονάδες 1 

 
8. Τι ονοµάζεται συσσώρευση κεφαλαίου; 

Μονάδες 1 
 

9. Τι σηµαίνει αστικοποίηση; 
Μονάδες 1 

 
10. Γιατί η περιφερειακή ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής του 

σύγχρονου κόσµου; 
Μονάδες 4 

 


