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1ο Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου 
(εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................................  
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .........................................................................  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ..................................................................................................  
 
Σκοπός της εξέτασης: Η διαπίστωση της γνώσης του µαθητή για τους στόχους 

της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και το πρότυπο 
της πολιτικής . 

∆ιάρκεια εξέτασης: 15 λεπτά  
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 

• Οι στόχοι για την Κοινή Αγροτική Πολιτική που έθεσε η Συνθήκη της 
Ρώµης, όπως καταγράφονται στο άρθρο 39 της Συνθήκης είναι ενδεικτικοί 
της βούλησης των κρατών - µελών να εξασφαλίζουν 
α) ένα δίκαιοι βιοτικό επίπεδο στο γεωργικό πληθυσµό 
β) την ποιότητα 
γ) τις χαµηλότερες τιµές κατά την προσφορά αγαθών τους καταναλωτές 
δ) µεγάλη ποικιλία προϊόντων 

Μονάδες 4 
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2. Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β, θέτοντας τον 
κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κενό αριστερά. 

• Για την επίτευξη των στόχων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
αποφασίστηκε να ακολουθηθεί µια πολιτική µε τις ακόλουθες 
κατευθυντήριες γραµµές: 

Α Β 
 
___  τη δηµιουργία ενιαίας 

αγοράς 
 
___  την κοινοτική προτίµηση 
 
___  τη χρηµατοδοτική 

αλληλεγγύη 
 

1.  µε ειδικές επιβαρύνσεις στα 
εισαγόµενα προϊόντα. 

2.  µε κοινούς δασµολογικούς 
περιορισµούς. 

3.  µε την από κοινού κάλυψη του 
κόστους που συνεπάγεται η εφαρµογή 
της κοινής  πολιτικής. 

4.  µε τη χορήγηση χαµηλότοκων 
δανείων. 

5.  µε τη χρηµατοδότηση κοινών έργων. 
Μονάδες 4 

 
3. Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη η παρακάτω πρόταση περιβάλλοντας 

µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 
Το συνολικό σύστηµα πολιτικής στη γεωργία µε βάση τη 
Συνθήκη για την Κοινή Αγροτική Πολιτική διακρίθηκε σε δύο 
µέρη: την πολιτική εγγυήσεων και την πολιτική εισροών.  

 
Σ Λ

Μονάδες 4 
 
4. Σε τι αναφέρεται η πολιτική εγγυήσεων; 

Μονάδες 4 
 
5. Σε τι αναφέρεται η πολιτική προσανατολισµού; 

Μονάδες 4 
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2ο Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου - 
συνδυασµού ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και σύντοµης απάντησης 
(εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................................  
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .........................................................................  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ..................................................................................................  
Σκοπός της εξέτασης: Η διαπίστωση της γνώσης του µαθητή για τους εχθρούς και 

ασθένειες της φυτικής παραγωγής (µη παρασιτικές, παρα-
σιτικές ασθένειες που οφείλονται σε φυτικούς οργανισµούς) 
. 

∆ιάρκεια εξέτασης: 15 λεπτά  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
• Μερική από τους κυριότερους τύπους συµπτωµάτων που προκαλούν οι ιοί είναι 

α) αποχρωµατισµοί των φύλλων 
β) οι παραµορφώσεις φυτών 
γ) η επιτάχυνση της ανάπτυξης 
δ) οι έγχρωµες κηλίδες 

Μονάδες 4 
 

2. Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το 
κατάλληλο γράµµα. Στη συνέχεια, δώστε την κατάλληλη απάντηση που 
αντιστοιχεί στην ορθή επιλογή. 

 Α. Οι µη παρασιτικές ασθένειες οφείλονται σε φυσιολογικά αίτια, όπως 
α) κανονικές κλιµατολογικές συνθήκες 
β) δυσµενείς εδαφικές συνθήκες 
γ) παρουσία φυτοτοξικών ουσιών στο έδαφος 
δ) διεισδυτικότητα των γεωργικών φαρµάκων 

 Β. Τι περιλαµβάνει η σωστή απάντηση; 
Μονάδες 6 
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3. Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β, θέτοντας τον 
κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κενό αριστερά. 

• Μερικές από τις κατηγορίες της συµπτωµατολογίας που παρουσιάζουν τα 
προσβεβληµένα από βακτήρια φυτά είναι: 

Α Β 
 
___  Αρδοβακτηριώσεις 
 
___  Υγρές σήψεις 
 
___  Απότοµες ξηράνσεις 
 

1.  το βακτήριο µε ειδικά ένζυµα 
µετατρέπει τα προσβεβληµένα φυτικά 
µέρη σε µαλακή και πολτώδη µάζα. 

2.  το παθογόνο πολλαπλασιάζεται µέσα 
στα αγγεία του φυτού µε συνέπεια τη 
σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας των 
χυµών. 

3.  τα φυτικά κύτταρα υποκινούνται από 
το παθογόνο στη δηµιουργία όγκων 
διαφόρων διαστάσεων. 

4.  ο παθογόνος µικροοργανισµός µπαίνει 
στο αγγειακό σύστηµα των φυτών και 
διαχέεται γρήγορα σε όλο το φυτό. 

5.  στα φύλλα που έχουν προσβληθεί 
παρατηρούνται χαρακτηριστικές 
νεκρωτικές κηλίδες. 

Μονάδες 4 
 
4. Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη η παρακάτω πρόταση περιβάλλοντας 

µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 
Οι ιοί επηρεάζουν την εσωτερική εµφάνιση των φυτών. Σ Λ

Μονάδες 3 
 
5. Αναφέρετε τέσσερις αλλοιώσεις που προκαλούνται στους φυτικούς 

οργανισµούς µετά από προσβολή µυκήτων. 
Μονάδες 3 
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3ο Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου 
(εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................................  
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .........................................................................  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ..................................................................................................  
 
Σκοπός της εξέτασης: Η διαπίστωση της γνώσης του µαθητή για την 

προβατοτροφία - αιγοτροφία. 
∆ιάρκεια εξέτασης: 1 διδακτική ώρα  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το 
κατάλληλο γράµµα. Στη συνέχεια, δώστε την κατάλληλη απάντηση που 
αντιστοιχεί στην ορθή επιλογή. 

 Α. Από τις ξενικές φυλές προβάτων η πλέον αξιόλογη αποδείχτηκε 
α) της Ισλανδίας 
β) της Φρισλανδίας 
γ) της Σαρδηνίας 
δ) της Μερινός. 

Μονάδες 3 
 
 Β. Η γνωστή γούνα αστραχάν παράγεται από το δέρµα των προβάτων της 

φυλής 
α) Μερινός 
β) Φρισλανδίας 
γ) Καρακούλ 
δ) Σαρδηνίας 

Μονάδες 3 
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 Γ. Από τις οικόσιτες φυλές προβάτων οι πιο αξιόλογες είναι η φυλή 
α) Κρήτης 
β) Μερινός 
γ) Ζάανεν 
δ) Σαρδηνίας 

Μονάδες 3 
 

2. Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τις σωστές 
λέξεις από τις προσφερόµενες, στην κατάλληλη πτώση ή πρόσωπο. 
ορεινή, οικόσιτη, ποιµενική, εγχώρια, παραγωγική 

 ∆ιακρίνουµε τρεις κύριες µορφές ή συστήµατα εκτροφής των προβάτων που 
εξαρτώνται από την περιοχή, τη φυλή και το µέγεθος των κοπαδιών των 
ζώων: τη νοµαδική (ποιµενικό µετακινούµενο), την ………………… (µη 
µετακινούµενο) και την …………………  προβατοτροφία.  

Μονάδες 3 
3. Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β, θέτοντας τον 
κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κενό αριστερά. 

• Σχετικά µε τις εγκαταστάσεις των αιγοπροβάτων στη χώρα µας 
Α Β 

 
___  στις περιοχές µε ήπιο 

κλίµα 
 
___  στην Β. Ελλάδα και τα 

ορεινά 
 
___  στις περιοχές µε καύσωνα 

το θέρος και ψύχος το 
χειµώνα 

 

1.  τα ποιµνιοστάσια είναι κλειστά από τις 
δύο πλευρές. 

2.  τα ποιµνιοστάσια είναι κτισµένα µε 
ειδικό υλικό κατάλληλο για τις 
συνθήκες της περιοχής. 

3.  τα στέγαστρα είναι κλειστά µόνο από 
την πλευρά που είναι απέναντι από την 
κατεύθυνση του ανέµου. 

4.  χρειάζονται σύγχρονα συστηµατικά 
ποιµνιοστάσια που θα προστατεύουν τα 
ζώα ιδιαίτερα κατά τη χειµερινή περίοδο. 

5.  ο τύπος µε κλειστές τις τρεις πλευρές 
και ανοιχτές τη νότια, φαίνεται ότι 
λειτουργεί ικανοποιητικά. 

Μονάδες 3 
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4. Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη η παρακάτω πρόταση περιβάλλοντας 
µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 
α. Οι βοσκότοποι για την προβατοτροφία µπορούν να εκθρέ-

φουν από 0,4 έως 4 προβατίνες ανά 5 στρέµµατα. Σ Λ
β. Οι αίγες είναι γενικά περισσότερο ευαίσθητες από τα 

πρόβατα στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες. Σ Λ
Μονάδες 2 

 
5. Αναφέρετε τρία είδη εξοπλισµού των προβατοστασίων. 

Μονάδες 3 
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4ο Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου 
(εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................................  
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .........................................................................  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ..................................................................................................  
 
Σκοπός της εξέτασης: Η διαπίστωση της γνώσης του µαθητή πάνω στην ύλη των 

κεφαλαίων «η ενεργειακή τεχνολογία στη γεωργία» και 
«η εµπορία των γεωργικών προϊόντων». 

∆ιάρκεια εξέτασης: 1 διδακτική ώρα  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β, θέτοντας τον 
κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κενό αριστερά. 

α. Από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα µας 
Α Β 

 
___  στη φυτική παραγωγή 
 
___  στη ζωική παραγωγή 
 
___  στη διακίνηση προϊόντων 
 

1.  υπάρχει άριστη οργάνωση. 
2.  σηµειώνεται σπατάλη ενέργειας και σε 

έµµεση και σε άµεση µορφή. 
3.  χρειάζεται τεράστια ποσότητα 

ενέργειας. 
4.  χαρακτηρίζεται από µικρή κατανάλωση 

ενέργειας. 
5.  η εκµετάλλευση των κλιµατολογικών 

συνθηκών στον τοµέα αυτό έχει φθάσει 
στο 90% των δυνατοτήτων της. 

Μονάδες 3 
 
 
β. Οι ενεργειακές καλλιέργειες είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις καλλιέργειας 
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Α Β 

___  στη Βραζιλία 

___  στις Η.Π.Α. 

___  στη Γαλλία 
 

1.  Ιτιάς 
2.  αραβοσίτου 
3.  ηλίανθου 
4.  ζαχαροτεύτλων 
5.  ζαχαροκάλαµου 

Μονάδες 3 
 
γ.  

Α Β 
___ κοινοπραξίες 
 
___ εκχώρηση δικαιωµάτων 

παραγωγής ενός προϊόντος 
 
___ παραγωγή από ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις 
 

1. Joint Ventrure 
2. Direct Ownnership 
3. Franchising 
4. Joint Production 
5. Rights of Production 

Μονάδες 3 
 
2. Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τις σωστές 
λέξεις από τις προσφερόµενες, στην κατάλληλη πτώση ή πρόσωπο. 

τοπικός, εγχώριος, συνολικός, προστιθέµενος, επιθυµητός 
Επιζητούµενο στοιχείο στη διαδικασία ανάπτυξης του τοµέα αξιοποίησης 
γεωργικών προϊόντων και των συνδεοµένων µε αυτόν υπηρεσιών, είναι η  
………………… αξία που δηµιουργείται στα γεωργικά προϊόντα µε την 
ανάπτυξη των  ………………… καταναλωτικών ιδιοτήτων, να 
επιτυγχάνεται εγχώρια, ώστε κατά το ………………… ανθρώπινο δυναµικό 
και να ανατρέπεται εκροή συναλλάγµατος για µη διαθέσιµες πρώτες ύλες. 

Μονάδες 2 
 

 93



3. Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το 
κατάλληλο γράµµα. Στη συνέχεια, δώστε την κατάλληλη απάντηση που 
αντιστοιχεί στην ορθή επιλογή. 

 Α. Η εφαρµογή της αποθήκευσης 
α) οδηγεί σε διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 

αποθηκευοµένων προϊόντων µε αντίστοιχη µείωση της χρηµατικής 
τους αξίας 

β) δηµιουργεί µικρές δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας των 
αποθηκευτικών χώρων 

γ) επιτρέπει τη σταθερή τροφοδοσία των µονάδων µεταποίησης και 
εµπορίας 

δ) δηµιουργεί κινδύνους από την ανάπτυξη των τρωκτικών και επιβλαβών 
οργανισµών. 

Μονάδες 3 
 Β. Η ανάπτυξη του εµπορίου και των δραστηριοτήτων µάρκετινγκ σε διεθνές 

επίπεδο οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως 
α) αξιοποίηση κάποιου ανταγωνιστικού µειονεκτήµατος 
β) δηµιουργία έντονου ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά 
γ) εξαγωγή τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε ξένες χώρες 
δ) εισαγωγή προϊόντων µε δηµιουργία ιδίου δικτύου πωλήσεων. 

Μονάδες 3 
 
4. Να τοποθετήσετε στην κανονική τους σειρά τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις, 
θέτοντας κάθε γράµµα µετά τον κατάλληλο αριθµό που φανερώνει τη σειρά 
τους.  

• Τα χαρακτηριστικά της τµηµατοποίησης της αγοράς είναι 
α) ο καθορισµός, η περιγραφή και η αξιοποίηση των τµηµάτων της 
β) η επιλογή της συγκεκριµένης αγοράς 
γ) η απόφαση - επιλογή των αγορών - στόχων 
δ) η επιλογή των τµηµάτων που αποτελούν το τελικό στόχο της επιχείρησης 
 
1. …………,  2. …………, 3. …………, 4. …………, 

Μονάδες 3 
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