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Κώστας Θεριανός – Συντονιστής εκπαίδευσης 

 

1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

 

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. Λέγοντας κράτος δικαίου δεν εννοούμε απαραίτητα ένα δίκαιο κράτος.  
Μονάδες 3 
 
 

β. Σήμερα η οικονομία κυριαρχεί επί της πολιτκής.  
Μονάδες 3 
 
 

γ. Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρείες ιδρύονται σε χώρες στις οποίες ισχύει πολύ χαμηλή 
φορολογία στις επιχειρήσεις.  
Μονάδες 3 
 
 

δ. Σύμφωνα με τον νόμο της προσφοράς όταν αυξάνεται η τιμή ενός αγαθού αυξάνει και η 
προσφερόμενη ποσότητα.  
Μονάδες 3 
 
 

ε. Η σημερινή κοινωνία και εποχή, αποκαλείται (και) μεταβιομηχανική.  
Μονάδες 3 
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Στις παρακάτω προτάσεις, από Α2 μέχρι και Α3, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 
πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
 

Α2. Η ιδέα του έθνους κράτους γεννήθηκε: 
α. Τον 19ο αιώνα. 
β.  Τον 20ο αιώνα. Μαρξ 
γ.  Με τη Γαλλική Επανάσταση. 
δ. Το Μεσαίωνα. 
Μονάδες 5 

 

Α3. Είναι καταναλωτό αγαθό: 
α. το νερό.   
β. τα βιβλία. 
γ. τα έπιπλα του σπιτιού.   
δ. ο ηλεκτρονικός υπολογιστής.   
Μονάδες 5 

 

 Απαντήσεις: 

Α1 
 

α Σωστό 

β Σωστό 

γ Σωστό 

δ Σωστό 

ε Σωστό 

Α2 γ 

Α3 α 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

1β. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της μεταβιομηχανικής κοινωνίας; 
Μονάδες 13 

(Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 24 του σχολικού βιβλίου). 
 

2β. Ποιο είναι το θεμελιώδες πρόβλημα της πολιτικής; 
Μονάδες 12 

(Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 12 του σχολικού βιβλίου). 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

Β1α. Η ανεργία αποτελεί μεγάλο πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας. Να εξηγήσετε ποιος 
άνθρωπος χαρακτηρίζεται άνεργος (Μονάδες 3) και στη συνέχεια να αναλύσετε τις έννοιες της 
δομικής ανεργίας (Μονάδες 5) και της τεχνολογικής ανεργίας (Μονάδες 5). 
Μονάδες 13 

(Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 171 του σχολικού βιβλίου). 
 

Β1β. Να αναφέρετε τους φορείς από τους οποίους αποτελείται το κράτος. (Μονάδες 7) Ποιος 
είναι ο σκοπός του κράτους και όλων των δημόσιων φορέων; (Μονάδες 2) Με ποιους τρόπους 
το κράτος εμφανίζεται ως παραγωγός και καταναλωτής αγαθών και υπηρεσιών; (Μονάδες 3) 
Μονάδες 12 

(Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 50 του σχολικού βιβλίου). 
 
 

 



ΘΕΜΑ Β 

 

Β1α. Εξηγείστε τη φράση: «η κατοχύρωση μιας ιδέας έχει μεγαλύτερη σημασία σήμερα από την 
ίδια την ιδέα». 
Μονάδες 13 

(Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 132 του σχολικού βιβλίου). Η φράση σημαίνει ότι στις 
σύγχρονες οικονομίες όπου η καινοτομία μπορεί να δώσει ώθηση στις επιχειρήσεις και συνιστά 
συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους, είναι σημαντικό όποιος έχει μια ιδέα να 
την κατοχυρώνει. 
 

Β1β. Τι είναι ο εθελοντισμός (Μονάδες 3); Ποια είναι η σημασία του ρόλου του σχολείου στην 
καλλιέργεια του εθελοντισμού (Μονάδες 3); Υπάρχουν όψεις εθελοντισμού που έχουν επικριθεί. 
Αιτιολογήστε χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα (Μονάδες 6). 
Μονάδες 12 

(Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 97 του σχολικού βιβλίου). 
 

 

2ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

 

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. Μια από τις συνέπειες της ανεργίας είναι ότι διατηρούνται οι μισθοί χαμηλοί.   
Μονάδες 3 
 
 

β. Πολίτης στην αρχαία Ελλάδα είναι εκείνος που έχει το δικαίωμα και την υποχρεώση 
συμμετοχής στα κοινά, εκείνος που μετέχει στην εξουσία και στην απονομή της δικαιοσύνης.  
Μονάδες 3 
 
 

γ. Η κοινωνικοποίηση προβάλλει τα ίδια πρότυπα συμπεριφοράς σε όλους τους ανθρώπους.  
Μονάδες 3 
 
 

δ. Η διαπλοκή και η διαφθορά είναι ένα από τα αίτια της «αποχής» από την πολιτική.  
Μονάδες 3 
 
 

ε. Η καταστροφή του περιβάλλοντος αποτελεί, κάποιες φορές, αιτία μετανάστευσης.  
Μονάδες 3 
 
 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α2 μέχρι και Α3, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 
πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
 

Α2. Ο αντιπραγματισμός επικρατεί στην:   
α. Αγροτική κοινωνία.   



β. Βιομηχανική κοινωνία.   
γ. Μεταβιομηχανική κοινωνία. 
δ. Κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας. 
 

Α3. Τα πολιτικά κόμματα είναι:  
α. Φανατικοί οπαδοί ορισμένων ιδεολογιών. 
β. Ενώσεις πολιτών που έχουν ως σκοπό τον επηρεασμό και κυρίως την κατάκτηση της 
εξουσίας. 
γ. Ενώσεις πολιτών που ασκούν την εξουσία. 
δ. Ενώσεις πολιτών που είναι μέλη της αντιπολίτευσης. 
Μονάδες 5 

Απαντήσεις: 

Α1 
 

α Σωστό 

β Σωστό 

γ Λάθος 

δ Σωστό 

ε Σωστό 

Α2 α. 

Α3 β. 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

1. Να παρουσιάσετε μερικά μέτρα πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων. 
Μονάδες 13 

(Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 91 του σχολικού βιβλίου). 
 

2. Ποια είναι τα είδη των καταθέσεων στις τράπεζες;   
Μονάδες 12 

(Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 148 του σχολικού βιβλίου). 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Α 

 

Β1α. Το ξεκάθαρο πλαίσιο των επιπτώσεων (Μονάδες 7) και η εκπαίδευση (Μονάδες 6) είναι οι 
δύο βασικοί άξονες στους οποίους κινείται η αντιμετώπιση της βίας. Να τους αναλύσετε. 
Μονάδες 13 

(Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 173 του σχολικού βιβλίου). 
 

Β1β. Να εξηγήσετε τι είναι η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και να αναλύσετε τα 
δικαιώματα ανάπτυξης-εξέλιξης και τα δικαιώματα επιβίωσης. Μονάδες 12 

(Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 94 του σχολικού βιβλίου). 
 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1α. Ποιες είναι οι θέσεις των κοινωνικών και πολιτικών επιστημόνων, ως προς το ποιο μπορεί 
να είναι το μέλλον της μεταβιομηχανικής κοινωνίας; 
Μονάδες 13 

(Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 23 του σχολικού βιβλίου). 
 

Β1β. Βασικό κοινωνικό πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας είναι η ανεργία. Να αναλύσετε τις 
μορφές της. 
Μονάδες 12 

(Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 171 του σχολικού βιβλίου). 



3ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

 

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. Η υποεκπαίδευση οδηγεί σε κοινωνικό αποκλεισμό.   
Μονάδες 3 
 
 

β. Ένα από τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας είναι η αυτάρκεια.  
Μονάδες 3 
 
 

γ. Ο χαρακτηρισμός ενός αγαθού ως δημόσιου γίνεται με πολιτική απόφαση από την 
κυβέρνηση.  
Μονάδες 3 
 
 

δ. Άνεργοι ονομάζονται αυτοί που δεν είναι ικανοί να εργαστούν.  
Μονάδες 3 
 
 

ε. Το έθνος-κράτος δημιουργήθηκε στον Μεσαίωνα.  
Μονάδες 3 
 
 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α2 μέχρι και Α3, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 
πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
 

Α2. Η κοινωνικοποίηση 
α. Αρχίζει στην εφηβική ηλικία και φτάνει ως τα βαθιά γεράματα. 
β. Φτάνει ως τα βαθιά γεράματα.  
γ. Αποτελεί μέρος της πολιτικής κοινωνικοποίησης. 
δ. Όταν δεν είναι αποτελεσματική προκαλεί διλληματική κατάσταση στα άτομα. 
Μονάδες 5 
 
 

Α3. Η έρευνα του κοινωνιολόγου Πωλ Γουίλις ανέδειξε: 
α. Τη συμβολή του ΣΕΠ στην επιλογή επαγγέλματος.   
β. Το ρόλο της παρέας στην επιβράβευση της παραβίασης των σχολικών κανόνων από τους 
μαθητές.   
γ. Τη σχέση σχολικής επίδοσης και ευφυϊας.    
δ. Την αγάπη των μαθητών για το σχολείο. 
Μονάδες 5 
 
 
 
 
 



Απαντήσεις: 

Α1 
 

α Σωστό 

β Λάθος 

γ Σωστό 

δ Λάθος 

ε Λάθος 

Α2 α. 

Α3 β. 

 

ΘΕΜΑ Β 

1. Ποιες είναι οι ιδιότητες του χρήματος; 
Μονάδες 13 

(Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 144 του σχολικού βιβλίου). 
 

2. Ποια είναι τα βασικά είδη μετανάστευσης; 
Μονάδες 12 

(Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 154 του σχολικού βιβλίου). 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

Β1α. Ποιες είναι επιγραμματικά οι διαφορές ανάμεσα στην βιομηχανική και στη μεταβιομηχανική 
κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας; 
Μονάδες 13 

(Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 24 του σχολικού βιβλίου). 
 

Β1β. Να περιγράψετε τους εσωτερικούς παράγοντες που εμποδίζουν την καινοτομία στις 
επιχειρήσεις. 
Μονάδες 12 

(Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 133 του σχολικού βιβλίου). 
 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β2α. Να αναφέρετε ό,τι γνωρίζετε για το χαρακτηριστικό της κοινωνίας που αποκαλείται 
αυτοτέλεια (4 μονάδες), το χαρακτηριστικό που αποκαλείται ταυτότητα (4 μονάδες) και το 
χαρακτηριστικό που λέγεται διαφοροποίηση (5 μονάδες). 
Μονάδες 13 

(Η απάντηση βρίσκεται στις σελίδες 8-9 του σχολικού βιβλίου). 
 

Β2β. Ποιο είναι το αντικείμενο της πολιτικοποίησης (6 μονάδες). Να αναφέρετε ένα παράδειγμα 
που να αποδεικνύει ότι αυτή εξαρτάται από το κοινωνικό-πολιτικό σύστημα που επικρατεί κάθε 
φορά (6 μονάδες).   
Μονάδες 12 

(Η απάντηση βρίσκεται στις σελίδες 70-71 του σχολικού βιβλίου). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4Ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

 

 

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. Η ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου, οφείλεται κυρίως στα βιολογικά του 
χαρακτηριστικά.   
Μονάδες 3 
 
 

β. Έμμεσο εισόδημα ονομάζονται οι υπηρεσίες που προσφέρουν κάποια μέλη του νοικοκυριού 
χωρίς να αμείβονται (π.χ. Η παρασκευή φαγητού, η επιδιόρθωση μικροζημιών κτλ.).  
Μονάδες 3 
 
 

γ. Τις τελευταίες δεκαετίες ο συντελεστής παραγωγής που παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο είναι το 
κεφάλαιο.  
Μονάδες 3 
 
 

δ. Η ιθαγένεια είναι νομικός δεσμός που συνδέει το άτομο με ορισμένο κράτος.  
Μονάδες 3 
 
 

ε. Στόχος της κοινωνικοποίησης είναι η ένταξη του ατόμου στην κοινωνία και η διαφοροποίηση 
της κοινωνίας.  
Μονάδες 3 
 
 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α2 μέχρι και Α3, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 
πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
 

Α2. Πολιτική είναι:  
α. Η τέχνη και η επιστήμη της διακυβέρνησης. 
β. Η τέχνη του εφικτού και όχι του επιθυμητού.  
γ. Η ενεργός συμμετοχή του πολίτη στα κοινά. 
δ. όλα τα παραπάνω. 
Μονάδες 5 
 
Α3. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας είναι:   
α. Η εξάρτηση και υποτέλεια.   
β. Η καθυστερημένη βιομηχανική ανάπτυξη. 
γ. Οι πελατειακές σχέσεις. 
δ. όλα τα παραπάνω 

Μονάδες 5 
 
 



Απαντήσεις: 

Α1 
 

α Λάθος 

β Σωστό 

γ Λάθος 

δ Σωστό 

ε Λάθος 

Α2 δ. 

Α3 δ. 

 

ΘΕΜΑ Β 

1. Ποια η έννοια του πολίτη στην Αρχαία Ελλάδα, (Μονάδες 5) ποια δικαιώματα (Μονάδες 4) και 
υποχρεώσεις (Μονάδες 4) απορρέουν από αυτήν; 
Μονάδες 13 

(Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 13 του σχολικού βιβλίου). 
 

2. Τι γνωρίζετε για το κράτος Δικαίου; 
Μονάδες 12 

(Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 160 του σχολικού βιβλίου). 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

Β1α. Ο πρόσφυγας συγχέεται συχνά με τον μετανάστη. Να αναφέρετε τις διαφορές. 
Μονάδες 13 

(H απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 156 του σχολικού βιβλίου).  
 
 

Β1β. Να εξηγήσετε ποια αγαθά ονομάζονται καταναλωτά (μονάδες 3) και ποια διαρκή (μονάδες 
3) και να δώσετε δύο παραδείγματα για την κάθε κατηγορία αγαθών (μονάδες 6). 
Μονάδες 12 

(H απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 45 του σχολικού βιβλίου). 
 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β2α. Ποια εταιρεία ονομάζεται Ετερόρρυθμη (Ε.Ε.); (μονάδες 3) Τι είδους ευθύνη έχουν οι 
εταίροι μιας Ε.Ε.; (μονάδες 5) Τι επωνυμία μπορεί να έχει μια Ε.Ε.; (μονάδες 5) 
Μονάδες 13 

(H απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 136 του σχολικού βιβλίου).  
 
 

Β1β. Να αναλύσετε δύο αλλαγές στη δομή της κοινωνίας που έφερε η βιομηχανική επανάσταση.   
Μονάδες 12 

(H απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 21-22 του σχολικού βιβλίου). Ανάμεσα στις αλλαγές που 
αναφέρονται μπορούν να αναφερθούν εδώ η αστικοποίηση και η αύξηση της προσδοκώμενης 
ζωής. 
 

 

 

 

 

 

 
 


