
ακολουθεί κι άλλη σελίδα 

 

 Σχολικό έτος 2013-2014 

Γραπτές Προαγωγικές Εξετάσεις Περιόδου 

Μαΐου – Ιουνίου  

Εξεταζόμενο Μάθημα: Πολιτική και Δίκαιο 

Θεωρητικής κατεύθυνσης 

Τάξη: Β΄ 

 
  

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………………. 

 

 
ΘΕΜΑΤΑ [σελίδες δύο (2)] - Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα στην κόλλα σας.  

 

ΟΜΑΔΑ  Α 

 - Στην ερώτηση Α.1, να χαρακτηρίσετε στην κόλλα σας τις προτάσεις που 

ακολουθούν με την ένδειξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην 

κάθε πρόταση  

Α.1. α. Κάθε άνθρωπος έχει ικανότητα δικαίου.  

β.  Η Εκτελεστική λειτουργία σύμφωνα με το Σύνταγμά μας ασκείται από τη  Βουλή και 

τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας  

γ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

δ.  Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αν διαπιστώσει ότι κατά την ψήφιση ενός νόμου δεν 

τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το Σύνταγμα διαδικασία, έχει δικαίωμα μέσα σε 

προθεσμία ενός μηνός να αναπέμψει το νόμο για εκ νέου ψήφιση από τη Βουλή.  

                                                                                                  (12 μονάδες)  

 

- Στις ερωτήσεις Α.2.1 έως και Α.2.4  να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της 

ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 

Α.2.1. Οι κανόνες δικαίου που θεσπίζονται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας είναι:          

 α.  οι υπουργικές αποφάσεις                    γ. οι  τυπικοί νόμοι  

β. τα προεδρικά διατάγματα                    δ. οι κανονιστικές πράξεις     (4 μονάδες)  

 

Α.2.2. Το δικαίωμα της προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος είναι:  

 α. πολιτικό                           γ. κοινωνικό  

β. ατομικό                            δ. ιδιωτικό                                                 (4 μονάδες) 

 

Α.2.3.  "Η αμοιβή του καθενός ανάλογα με τις ανάγκες του" είναι χαρακτηριστικό του:  

α.  καπιταλισμού                                    γ. σοσιαλισμού  

β.  κομμουνισμού                                   δ. φιλελευθερισμού              (4 μονάδες)  

Περιφερειακή Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Καρδίτσας 
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ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

Α.2.4.  "Το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι το:  

 α. Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο      γ. Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο  

 β.  Ανώτατο Πολιτικό Δικαστήριο     δ. Ανώτατο Ελεγκτικό Δικαστήριο (4 μονάδες)  

 

Α.3.   Να γράψετε στην κόλλα σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα σε κάθε 

αριθμό το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση  

              Α                                                                           Β 

1. Δικονομία α. Καταγγελία ανασφάλιστου εργαζόμενου 

2. Εμπορικό δίκαιο β. Λύση γάμου με διαζύγιο 

3. Ποινικό δίκαιο γ. Πτώχευση μιας εταιρείας 

4. Εργατικό δίκαιο δ. Ανθρωποκτονία 

5. Αστικό δίκαιο ε. Άσκηση έφεσης 

                                                                                                                    (10 μονάδες)  

 

Α.4. Να μεταφέρετε τις προτάσεις που ακολουθούν  στην κόλλα σας 

συμπληρωμένες με τις ορθές λέξεις:  

-Τα Πολιτικά δικαστήρια επιλύουν διαφορές μεταξύ………………….  

-Τα Ποινικά δικαστήρια επιβάλλουν τις προβλεπόμενες από το νόμο 

……………….. στους …………………./ …………………  

-Τα Διοικητικά δικαστήρια επιλύουν διαφορές μεταξύ ……………και 

…………….                                                                                          (12 μονάδες)         

 

 ΟΜΑΔΑ Β 

Β.1. Πρόταση δυσπιστία: ορισμός, προϋποθέσεις και διαδικασία                    (15 μονάδες) 

Β.2. Τι είναι το πολιτικό σύστημα και πως διακρίνονται τα πολιτικά συστήματα  

 (15 μονάδες) 

Β.3. Τι γίνεται σε περίπτωση προσβολής ενός δικαιώματος.                         (20 μονάδες) 

 

 

Καρδίτσα, 11 Ιουνίου 2014 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                            Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  

 

                                                                                            

 

 


