
 

 

 

 

1ο ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ 

Α1.1 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 δυνατότητα που έχουμε να αποκτήσουμε συγκεκριμένες ποσότητες από ένα 

εμπόρευμα ή μια ομάδα εμπορευμάτων είναι η αγοραστική μας δύναμη. 

β. Το δικαίωμα στην προστασία της οικογένειας, του γάμου, της μητρότητας και της 

παιδικής ηλικίας είναι ατομικό δικαίωμα. 

γ. Ένα από τα στάδια του σοσιαλισμού είναι η επικράτηση της αταξικής κοινωνίας. 

δ. Το κάθε άτομο ανάλογα με τις διαθέσεις του, τα βιώματα του και τα κοινωνικά του 

ερεθίσματα επιλέγει από τα προβαλλόμενα πρότυπα αυτό που του ταιριάζει καλύτερα. 

ε. Η πιο σημαντική από τις άδηλες (κρυφές) λειτουργίες της εκπαίδευσης είναι μετάδοση 

των γνώσεων, των προτύπων και των αξιών. 

Μονάδες 25  
 

 
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Α2.1 Στην παρακάτω πρόταση , να γράψετε στο τετράδιό σας  τον αριθμό της   πρότασης και 

δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση (μονάδες 6), καθώς επίσης 

να δικαιολογήσετε την απάντηση σας  (μονάδες 6).  

Τα έσοδα μιας επιχείρησης για το μήνα Μάρτιο είναι 5000 ευρώ, ενώ το κόστος 
παραγωγής του προϊόντος είναι 6000 ευρώ. Τότε η επιχείρηση έχει: 



 

 

α. κέρδη ίσα με 1000 ευρώ 

β. κέρδη ίσα με 100 ευρώ  

γ. ζημία ίση  με 1000 ευρώ 

δ. ζημία  ίση με 100 ευρώ. (μονάδες 12) 

 

Α2.2  Να εξηγήσετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ  οικογένειας και νοικοκυριού. (μονάδες 13) 

Μονάδες 25 

 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ 

Β1.1 Να εξηγήσετε  ποια ονομάζονται:  

α. διαρκή αγαθά,  

β. αγαθά μιας χρήσης, 

γ. αγαθά για την παραγωγή 

δ. αγαθά για την παραγωγή. (μονάδες 12) 
 

Β1.2 Να αναπτύξετε τα βασικά χαρακτηριστικά των κανόνων δικαίου. (μονάδες 13) 

Μονάδες 25 

 

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Β2.1 Να αναπτύξετε τις νέες μορφές της οικογενειακής συμβίωσης στο πλαίσιο της πυρηνικής 

οικογένειας. (μονάδες 12). 

 
 Β2.2 Να εξηγήσετε τι είναι προπαγάνδα, ποια είναι τα μέσα(τεχνικές διάδοσης) που χρησιμο-

ποιεί και από ποιους παράγοντες ευνοείται η ίδια και ο λαϊκισμός. (μονάδες 13). 

Μονάδες 25 

 
Επιμέλεια: Τζώρτζη Μαρία 

Οικονομολόγος 

ΟΡΟΣΗΜΟ Αθήνας 


