
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
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1.  Παράδειγµα κριτηρίου κλειστού τύπου (µάθηµα ηµέρας) 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
ΕΠΩΝΥΜΟ ����������. ΟΝΟΜΑ  ������������ 
ΤΑΞΗ ������� ΤΜΗΜΑ������ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ����� 
ΜΑΘΗΜΑ ���������� 
 
Σκοπός εξέτασης: Η διαπίστωση της γνώσης του µαθητή γενικά για την 
παραγωγή και το περιβάλλον και την τεχνολογία και το κοινωνικό περιβάλλον. 
∆ιάρκεια εξέτασης: 15 λεπτά. 
Να απαντηθούν και οι 4 ερωτήσεις. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1. Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το 
αντίστοιχο γράµµα. 
Η όξινη βροχή 
α) είναι ένωση του νιτρικού οξέος µε το νερό της ατµόσφαιρας. 
β) είναι αποτέλεσµα των βιοµηχανικών παραγωγικών διαδικασιών. 
γ) µειώνει την τοξικότητα του νερού των λιµνών. 
δ) ωφελεί πολλά δάση της βόρειας Ευρώπης. 

Μονάδες 5 
 
2.  Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το 
αντίστοιχο γράµµα. 
Η επανάσταση της πληροφορικής δεν δηµιουργεί µόνο, αλλά και τρέφεται 
α) από την εθνική οικονοµία 
β) από τους ευκολόπιστους πολίτες 
γ) από τους εµπόρους ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
δ) από τον κατακερµατισµό της µαζικής παραγωγής  

Μονάδες 5 
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3.  Αντιστοιχίστε τις φράσεις της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β, 
θέτοντας τον κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κενό αριστερά. 

Α Β 
 
− Τα συστήµατα παραγωγής 
− Σε ορισµένες περιπτώσεις 
τα νερά 

− Τα άχρηστα προϊόντα 
 

1.  βοηθούν στην ανάπλαση του περιβάλλοντος 
2.  είναι ένα µεγάλο πρόβληµα για πολλές χώρες 
3.  δηµιουργούν περιβαλλοντικά προβλήµατα 
4.  χρησιµοποιούνται πάντοτε για τις ανάγκες 
του ανθρώπου 

5.  ρυπαίνονται από τα χηµικά που χρησιµο-
ποιούνται στη γεωργία 

Μονάδες 5 
 

4.  Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τις κατάλληλες 
λέξεις στην κατάλληλη πτώση: 

µαζική, ελληνική, ευρωπαϊκή, διαφορετική, αδύνατη, οµοιόµορφη.  
Όσο περισσότερο συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές γίνονται οικονοµικά 
βιώσιµες κατά τον Toffler, τόσο περισσότερο ζητούν αποκέντρωση και 
αυτονοµία, τόσο περισσότερο διασπάται η �����.. και ����� 
κοινωνία, τόσο περισσότερο η οικονοµία γίνεται �����.. . 

Μονάδες 5 
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2.  Παράδειγµα κριτηρίου κλειστού τύπου  
και κλειστού τύπου-σύντοµης απάντησης (µάθηµα ηµέρας) 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
ΕΠΩΝΥΜΟ ����������. ΟΝΟΜΑ  ������������ 
ΤΑΞΗ ������� ΤΜΗΜΑ������ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ����� 
ΜΑΘΗΜΑ ���������� 
 
Σκοπός εξέτασης: Η διαπίστωση της γνώσης του µαθητή για τα στάδια που 
περιλαµβάνει µια τεχνολογική έρευνα.  
∆ιάρκεια εξέτασης: 15 λεπτά. 
Να απαντηθούν και οι 4 ερωτήσεις. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1. Να σηµειώσετε σε κάθε κενό αριστερά των προτάσεων της στήλης Α τον 
αριθµό της αντίστοιχης πρότασης από τη στήλη Β: 

Α Β 
 
 
 
− Ένας τίτλος έρευνας 
− Η παρουσίαση του σκοπού 
της έρευνας 

− Η παρουσίαση του προβλή-
µατος της έρευνας 

− Η υπόθεση της έρευνας 
 

1.  αναφέρεται στα πιθανά αίτια των αποτελε-
σµάτων της έρευνας 

2.  προσδιορίζει και περιγράφει της µεταβλητές 
της έρευνας 

3.  αναφέρεται στην πιθανή σχέση των µεταβλη-
τών που µελετώνται 

4.  αναφέρεται στη χρησιµότητα της έρευνας για 
το κοινωνικό σύνολο 

5.  αναφέρεται στα αποτελέσµατα παρόµοιων 
ερευνών που έχουν γίνει 

6.  εξηγεί τους λόγους για την πραγµατοποίηση 
της έρευνας 

7.  απεικονίζει τα όρια της έρευνας 
Μονάδες 5 
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2.  Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις θέτοντας σε κύκλο το 
αντίστοιχο γράµµα. 
Το κεφάλαιο της παρουσίασης του προβλήµατος της έρευνας θα πρέπει 
α) να περιγράφει τα θέµατα που διαπραγµατεύεται η µελέτη 
β) να περιγράφει τους στόχους που επιδιώκει να ικανοποιήσει µε την 
επίλυση του προβλήµατος γενικά 
γ) να απεικονίζει τις γνώσεις του µελετητή 
δ) να αναφέρεται στη χρονική διάρκεια της έρευνας. 

Μονάδες 4 
 
3.  Α. Σηµειώστε τη σωστή απάντηση από τις παρακάτω φράσεις, θέτοντας σε 
κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 
Μια µεταβλητή 
α) αποτελείται από έναν αριθµό οµοίων επιπέδων 
β) µπορεί να περιλάβει σε κάθε επίπεδο της περισσότερα από ένα στοιχεία 
του συνόλου 
γ) µπορεί πάντοτε να µετρηθεί εύκολα 
δ) έχει ως βασικό της χαρακτηριστικό το εάν ή όχι µπορεί να επηρεασθεί 
από το φυσικό περιβάλλον. 
Β. Σε τι ιδιαίτερα αναφέρεται η σωστή απάντηση; 

Μονάδες 6  
 
4.  Συµπληρώστε τα κενά στην παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τις κατάλληλες 
από τις λέξεις: γεγονός, σχέδιο, εργαλείο, µηχάνηµα, χαρακτηριστικό. 
Για να ερευνήσουν τα θέµατα τους για τεχνολογική έρευνα οι µαθητές 
χρησιµοποιούν έναν αριθµό �������� υλικών και ������ 
που επιλέγουν κατά λογικό και οικονοµικό τρόπο. 

Μονάδες 5 
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3.  Παράδειγµα κριτηρίου κλειστού τύπου και ανοικτού τύπου  
(µάθηµα ηµέρας) 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
ΕΠΩΝΥΜΟ ����������. ΟΝΟΜΑ  ������������ 
ΤΑΞΗ ������� ΤΜΗΜΑ������ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ����� 
ΜΑΘΗΜΑ ���������� 
 
Σκοπός εξέτασης: Η διαπίστωση της γνώσης του µαθητή για τις διαδικασίες 
ανάπτυξης νέων προϊόντων στη γεωργία και τα τρόφιµα. 
∆ιάρκεια εξέτασης: 1 διδακτική ώρα 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1.  Τοποθετήστε στην κανονική τους σειρά της παρακάτω προτάσεις που 
αποτελούν µέρος των διαδικασιών ανάπτυξης νέων προϊόντων στη γεωργία 
και τα τρόφιµα. 
α) γέννηση της ιδέας 
β) ανάπτυξη και δοκιµή της ιδέας 
γ) εξέταση της ιδέας 
δ) επιχειρηµατική ανάλυση 
ε) κατάστρωση στρατηγικού µάρκετινγκ. 
1����� 2����� 3����� 4����� 5����� 

Μονάδες 3  
 

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

Α Β 
 
 
 
− Ανάπτυξη και δοκιµή ιδέας 
− ∆ηµιουργία του προϊόντος 
 

1.  διακρίβωση εµπορικής πρακτικής κάθε ιδέας 
2.  η εκτίµηση σειράς οικονοµικών δεικτών σχε-
τικών µε την εµπορική εκµετάλλευση του 
προϊόντος 

3.  η αναγνώριση και καταγραφή των επιθυµιών 
των καταναλωτών 
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− Επιχειρηµατική ανάλυση 
 

4.  η επικρατέστερη επιχειρηµατική ιδέα µορφο-
ποιείται σε ιδέα προϊόντος 

5.  η επιχειρηµατική ιδέα εξελίσσεται σε φυσικό 
προϊόν 

Μονάδες 3 
 
3.  Συµπληρώστε τα κενά στην παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τις κατάλληλες 
λέξεις από τις προσφερόµενες και στην κατάλληλη πτώση: είσοδος, 
προτίµηση, σειρά, εξαγωγή, επιλογή, πώληση. 
Η εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά περιλαµβάνει την απόφαση για 
��������� κρίσιµων εµπορικών παραµέτρων, όπως 
��������� κατάλληλης χρονικής στιγµής ��������� 
του προϊόντος στην αγορά, επιλογή του κατάλληλου τόπου εισαγωγής του 
προϊόντος. 

Μονάδες 3 
 
4.  Τοποθετήστε στην κανονική τους σειρά τις παρακάτω προτάσεις. 
Το σχέδιο στρατηγικής µάρκετινγκ για την εισαγωγή του προϊόντος στην 
αγορά διακρίνεται στα εξής µέρη: 
α) διαµόρφωση στόχων για µακροχρόνιες πωλήσεις 
β) ανάλυση των χαρακτηριστικών της αγοράς-στόχου 
γ) περιγραφή της σχεδιαζόµενης τιµολόγησης του προϊόντος 
1��������� 2��������� 3��������� 

Μονάδες 3 
 

5.  Ποιος είναι ο µηχανισµός εµφάνισης νέων αγορών όταν κάποιο προϊόν 
δηµιουργείται για να καλύψει µια µη ικανοποιηµένη ανάγκη; 

Μονάδες 4 
 
6.  Τι αφορά η δύναµη ενός προϊόντος στην αγορά και τι περιλαµβάνει; 

Μονάδες 4 
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4. Παράδειγµα κριτηρίου ανοικτού τύπου και κρίσης (εξέταση τριµήνου) 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
ΕΠΩΝΥΜΟ ����������. ΟΝΟΜΑ  ������������ 
ΤΑΞΗ ������� ΤΜΗΜΑ������ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ����� 
ΜΑΘΗΜΑ ���������� 
 
 
Σκοπός εξέτασης: Η διαπίστωση της γνώσης του µαθητή για τις ενότητες: το 
τεχνολογικό περιβάλλον και πρωτογενής τοµέας παραγωγής. 
∆ιάρκεια εξέτασης: 1 διδακτική ώρα 
Από τις 6 ερωτήσεις να απαντηθούν οι 5 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1.  Ποια είναι η διαφορά µεταξύ των βιοµηχανιών της βιοµηχανικής εποχής και 
της σύγχρονης εποχής της πληροφόρησης; 

Μονάδες 4 
 
2.  Πώς συνδέεται το κέρδος µε τη σύγχρονη τεχνολογία και πώς 
αντιµετωπίζεται από τις επιχειρήσεις; 

Μονάδες 4 
 
3.  Εξηγήστε πώς λειτουργεί η οικονοµία της αγοράς στην περίπτωση της 
προσφοράς ή αποτυχίας ενός προϊόντος. 

Μονάδες 4 
 
4.  Συγκρίνετε τα µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα των αυτοµατισµών. 

Μονάδες 4 
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5.  Εξηγήστε µε ένα παράδειγµα γιατί τα διαγονιδιακά φυτά δεν είναι επικίνδυνα. 
Μονάδες 4 

 
6.  Τι είναι το πείραµα και ποια η δύναµη των αποτελεσµάτων του; 

Μονάδες 4 
 
7.  Περιγράψτε τα πλεονεκτήµατα των κλειστών συστηµάτων εγκατάστασης 
των ζώων. 

Μονάδες 4 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής �σωστό-λάθος� 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 
1. Η χρησιµοποιούµενη τεχνολογική γνώση αποσύρεται  

µε ρυθµούς 4% το χρόνο.     Σ Λ 
2. Σε δέκα χρόνια θα χρησιµοποιούµε νέα τεχνολογική  
γνώση.       Σ Λ 

3. Από το έτος 1900 µ.Χ. ο πληθυσµός της γης διπλα- 
σιάζεται κάθε 50 χρόνια.     Σ Λ 

4. Ο πληθυσµός της γης την εποχή του Χριστού ήταν  
200 εκατοµµύρια.      Σ Λ 

 
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο 
γράµµα. 
1.  Η έρευνα και ο πειραµατισµός είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα που δίνει 
έµφαση 
α) µόνο σε ένα µάθηµα 
β) σε λειτουργίες για τις οποίες δεν χρειάζεται ένα εργαστήριο 
γ) στην εµπλοκή των µαθητών σε ολοένα υψηλότερης στάθµης νοητικές 
λειτουργίες. 
δ) στην οικονοµική πλευρά του θέµατος 

 
2.  Μια από τις δύο µορφές έρευνας στη σύγχρονη εποχή είναι 
α) η τυπική 
β) η εφαρµοσµένη 
γ) η γενική 
δ) η ειδικευµένη 
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3.  Ένας από τους λόγους που δηµιουργούν την έκρηξη στην πληροφόρηση 
είναι 
α) ο διεθνής ανταγωνισµός στο πλαίσιο του τοπικού περιβάλλοντος. 
β) οι αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον  
γ) η αύξηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών 
δ) η µείωση του πληθυσµού σε ορισµένες περιοχές της γης. 
 

• Ερωτήσεις αντιστοίχισης 
Να σηµειώσετε σε κάθε κενό αριστερά των προτάσεων της στήλης Α τον αριθµό 
της αντίστοιχης πρότασης από την στήλη Β. 
1.  

Α Β 
 
 
− Η τεχνολογία 
− Η γνωριµία του φυσικού  
περιβάλλοντος του 
ανθρώπου 

− Ο συνδυασµός της 
τεχνολογίας και επιστήµης 

 

1.  έχει αντικαταστήσει τη φιλοσοφία 
2.  δεν επηρεάζει πολύ τον καθηµερινό τρόπο 
ζωής 

3.  έχει αρχή στη φιλοσοφία και κατόπιν στην 
επιστηµονική µέθοδο της παρατήρησης και 
του πειράµατος 

4.  µελετά το τεχνητό τεχνολογικό περιβάλλον 
που έχει δηµιουργηθεί γύρω µας 

5.  δεν έχει καµία σχέση µε τα επιστηµονικά 
προβλήµατα. 

 
2. 

Α Β 
 
 
− Η τεχνολογική πρόοδος 
− Η έρευνα 
− Το παρόν βιβλίο 
− Η πληροφόρηση για 
διάφορους τοµείς του 

1.  προσφέρεται ως βάση για ελεγχόµενη αλλαγή 
2.  αποβλέπει στη γρήγορη αντιµετώπιση διαφό-
ρων προβληµάτων του ανθρώπου 

3.  έχει ως αποτέλεσµα να αποµακρύνει τον ένα 
λαό από τον άλλο 

4.  έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει και να προ-
σφέρει ερεθίσµατα για περαιτέρω διερεύνηση 
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τεχνολογικού 
περιβάλλοντος.  

5.  µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των 
ωρών εργασίας 

6.  µπορεί να λύσει όλα τα προβλήµατά µας.  
 
• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Σε καθεµιά από τις παρακάτω ασκήσεις να επιλέξετε τις κατάλληλες από τις λέξεις 
που δίνονται κάθε φορά και να συµπληρώσετε τα κενά του κειµένου που 
ακολουθεί. Να τις προσαρµόσετε στην κατάλληλη πτώση. 
1.  επιστηµονικός, κλασσικός, ιστορικός, τεχνικός, τεχνολογικός, φυσικός, 
ανθρώπινος. 
Για να γνωρίσει το φυσικό περιβάλλον ο άνθρωπος χρησιµοποίησε στην 
αρχή τη φιλοσοφία και κατόπιν την ������� µέθοδο της 
παρατήρησης και του πειράµατος. Έτσι, ενώ πολλά ������� και 
������� προβλήµατα είχαν αρχικά εξηγήσεις που έδιναν µόνον 
διαπρεπείς φιλόσοφοι, σήµερα έχουν εξηγήσεις που τους δίνουν διαπρεπείς 
επιστήµονες και τεχνολόγοι. 

 
2.  Γλώσσα, επικοινωνία, οικογένεια, οικολογία, φυσική, οικονοµία. 
Μερικά από τα πολιτιστικά στοιχεία που είναι δυνατόν να βρεθούν σε κάθε 
κοινωνία, αλλά µε διαφορετική µορφή είναι: ������, ������, 
εκµετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πηγών, εργαλεία και σκεύη, κατοικία, 
τροφή, µεταφορές, ταξίδια, συστήµατα µετρήσεων, µάθηση, επιστήµη, 
ηθική, ιδιοκτησία, κοινωνική διάρθρωση, ρουχισµός, εργασία, τρόπος 
συναλλαγών, οικονοµική διάρθρωση, ανταγωνισµός, τέχνη, ������ 
 

3.  Αντιµετώπιση, επίλυση, εκτέλεση, λήψη, επιλογή, επινόηση, κατανόηση. 
Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες που προβλέπονται στο πρόγραµµα �έρευνα και 
πειραµατισµός� συνδέονται µε την ������� προβληµάτων, την 
������� αποφάσεων και την ������� της κατάλληλης 
µεταξύ πολλών εναλλακτικών λύσεων. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1. Γιατί όλοι οι άνθρωποι στην εποχή µας πρέπει να έχουν τεχνολογικές 
γνώσεις και συναφείς πρακτικές δεξιότητες σχετικά µε το ευρύτερο 
τεχνολογικό φάσµα; 

2. Πως οι µαθητές µπορούν να µάθουν διάφορες µεθόδους που µπορούν να 
εφαρµοσθούν σε οποιοδήποτε τεχνολογικό πρόβληµα; 

3. Τι απαιτείται για το µάθηµα της τεχνολογίας στο λύκειο και στο γυµνάσιο; 
4. Ποιες είναι γενικά οι κυριότερες διαδικασίες για το µαθητή στο πρόγραµµα 

�έρευνα και πειραµατισµός�; 
5. Ποιος είναι ο κύριος στόχος του προγράµµατος �έρευνα και πειραµατισµός�; 
 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1.  Περιγράψτε τη διαφορά µεταξύ βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας. 
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