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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  
ΘΕΜΑ Α  
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί 
σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  
 
           α Μερική ιδιωτικοποίηση έχουμε όταν το κράτος αγοράζει τμήμα του κεφαλαίου μιας ιδιωτικής 

επιχείρησης. Μονάδα 1  
           β Στον πλήρη ανταγωνισμό έχουμε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που διαθέτουν το εμπόρευμα και 

μεγάλο αριθμό αγοραστών του εμπορεύματος  Μονάδα 1  
           γ Η δεσμευτικότητα των κανόνων δικαίου αντιβαίνει στην ελευθερία των ατόμων Μονάδα 1  
           δ Οι τεχνολογικοί μετασχηματισμοί των κοινωνιών δεν προκαλούν αλλαγές στα εκπαιδευτικά 

συστήματά τους. Μονάδα 1 
ε Η εκπαίδευση μπορεί να δώσει ευκαιρίες στα άτομα για να βελτιώσουν τις συνθήκες της ζωής τους 

και να σπάσει τον κύκλο της φτώχειας  Μονάδα 1 
 
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α2 μέχρι και Α4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του 
το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 

A2.  Τα έσοδα της επιχείρησης εξαρτώνται:  
        α. μόνο από την ποσότητα του εμπορεύματος που πουλάει  
        β. από τη διαφήμιση των εμπορευμάτων  
        γ. μόνο από την τιμή των εμπορευμάτων  
       δ. από την ποσότητα του εμπορεύματος που πουλάει και από την τιμή     Μονάδες 5 
A3. Οι κανόνες δικαίου:  
        α. δεσμεύουν όλους προς συμμόρφωση  
        β. επιβάλλουν κυρώσεις σε όποιον δεν συμμορφώνεται με αυτούς  
        γ. εξασφαλίζουν αρμονία και ευημερία στην κοινωνική συμβίωση  
       δ. ρυθμίζουν όλα τα παραπάνω  Μονάδες 5 

A4. Οι έκδηλες και οι άδηλες λειτουργίες ενός εκπαιδευτικού συστήματος εξαρτώνται από:  
       α. τα ενδιαφέροντα των μαθητών  
       β. τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των καθηγητών  
       γ. το ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο της κοινωνίας  
       δ. τις προτροπές και υποδείξεις των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων επειδή αυτοί είναι έμπειροι.                        
                                                                                                                                    Μονάδες 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιφερειακή Διεύθυνση       

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Καρδίτσας 

2
ο
 Γενικό Λύκειο Καρδίτσας 



 
 
 
A5. Αντιστοιχήστε τα στοιχεία της πρώτης στήλης με τα στοιχεία της δεύτερης στήλης. 
 

 
ΘΕΜΑ Β 

A6. Ποια είναι τα πολιτικά δικαιώματα.  Μονάδες 13 
Α7. Ποια τα βασικά κριτήρια ταξινόμησης των επιχειρήσεων. Μονάδες 12 
 
 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  
ΘΕΜΑ Α  
Β1α. Τι είναι οι μισθωτοί, τι οι αυτοαπασχολούμενοι και τι τα μη αμειβόμενα μέλη;  Μονάδες 13  

Β1β. Τι είναι οι ομάδες πίεσης/συμφερόντων και πού σκοπεύουν; Μονάδες 12 
ΘΕΜΑ Β 

Β2α.  Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού σύμφωνα με τον Καρλ 
Μαρξ. Μονάδες 13 

 

Β2β. Να περιγράψετε τις νέες μορφές οικογενειακής συμβίωσης στο πλαίσιο της πυρηνικής 
οικογένειας.  Μονάδες 12 

 


