
 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

 

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΑ 

ΤΑΞΗ: Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 90΄ λεπτά 

 
 

ΤΟ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ 

ΑΠΟ ΕΞΙ (6) ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων να συμπληρώσετε όλα τα κενά.  

2. Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα. 

3. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο απαντήσεων. 

4. Να μην γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

5. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με 

μαύρη πένα ανεξίτηλης μελάνης.  Μολύβι επιτρέπεται μόνο για διαγράμματα.  

6. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού και διορθωτικής ταινίας. 

7. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.  
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ΕΡΩΤΗΣΗ Α 

1. Να ταιριάξετε τις έννοιες στις πιο κάτω δύο στήλες. Να γράψετε στο τετράδιο των 
απαντήσεών σας το γράμμα και δίπλα τον αριθμό που δηλώνει την ορθή 
απάντηση. (π.χ. α - 1 ή α - 2 κ.λπ.)  

α Χονδρέμπορος     1 Αποθήκευση 

β Πλοίο     2 Μεταφορά 

γ Ασφάλεια εμπορευμάτων     3 Πληρωμή 

δ Τράπεζα     4 Φορτωτική 

(Μονάδες 4) 
2. Ο κύριος Χριστοφόρου πουλάει ηλεκτρικές σόμπες προς την εταιρεία ΘΕΡΜΙΚΗ 

€40 τη μία. Η εταιρεία ΘΕΡΜΙΚΗ τις πουλάει στους καταναλωτές €75 τη μία. Ο 
Μαρίνος αγοράζει μια ηλεκτρική σόμπα.  
Να σημειώσετε στο τετράδιο απαντήσεών σας την ιδιότητα των πιο πάνω 
επιλέγοντας ένα για κάθε περίπτωση: καταναλωτής, χονδρέμπορος, 
λιανοπώλης.  

 

 

 

 

 

(Μονάδες 3) 

3. Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω προτάσεων ως Ορθό ή Λάθος. 
Να σημειώσετε το κάθε γράμμα με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό. (π.χ. α. – Ορθό 
ή α. – Λάθος κ.λπ.)  
 

α. Ο παραγωγός λόγω της ύπαρξης των χονδρεμπόρων ασχολείται κυρίως 
με την παραγωγική διαδικασία. 

β. Ο λιανοπώλης αγοράζει μεγάλες ποσότητες προϊόντων από τους 
παραγωγούς.    

γ. Ο χονδρέμπορος μεσολαβεί μεταξύ λιανοπώλη και καταναλωτή.   

δ. Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας του Καταναλωτή ελέγχει τις 
τιμές και την ποιότητα των αγαθών. 

(Μονάδες 4)  
 

4. Να αναφέρετ τρεις (3) λόγους που συμβάλουν στη μεγάλη οικονομική και 
κοινωνική σημασία του εμπορίου.                                                        (Μονάδες 6) 

 
5. Να εξηγήσετε τι είναι το διαμετακομιστικό εμπόριο.                      (Μονάδες 4) 

 
6. Να αναφέρετε τέσσερεις (4) από τις σύγχρονες μορφές του Λιανικού εμπορίου.  

(Μονάδες 4) 
 

 (Σύνολο Μονάδων 25) 

Όνομα Ιδιότητα  
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ΕΡΩΤΗΣΗ Β 
 
1. Να γράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας τον αριθμό της ερώτησης και 

δίπλα το γράμμα που δηλώνει την ορθή απάντηση (π.χ. 1.i – α ή 1.i – β κ.λπ.). 
Υπάρχει μόνο μια ορθή απάντηση.  

i. Το τιμολόγιο:  
 

α. Υπογράφεται απαραιτήτως από τον αγοραστή 

β. Δίνει όλες τις λεπτομέρειες για τα εμπορεύματα εκτός από την τιμή 

γ. Εκδίδεται από τον μεταφορέα 

δ. Περιγράφει τα εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένης της τιμής και των 

όρων πώλησης των εμπορευμάτων 

 

ii. Επιταγή είναι:  
 

α. Μια εντολή από μια τράπεζα σε άλλη τράπεζα να πληρώσει στο 

δικαιούχο ορισμένο ποσό 

β. Μια εντολή από τον εκδότη που απευθύνεται στην τράπεζα και ζητά να 

πληρώσει ορισμένο ποσό στο δικαιούχο. 

γ. Μια υπόσχεση από μια τράπεζα να πληρώσει στο δικαιούχο ορισμένο 

ποσό. 

δ. Μια υπόσχεση από τον εκδότη να πληρώσει στο δικαιούχο ορισμένο 

ποσό. 

 

iii. Το καθαρό ποσό που πρέπει να πληρωθεί για εμπορεύματα τιμολογιακής 
αξίας €2.000, με 20% εμπορική έκπτωση και 3% ταμειακή έκπτωση είναι:  
 

α. 1540 

β. 1940 

γ. 1552 

δ. 2472  

(Μονάδες 6) 
 

2. Να δώσετε τον ορισμό των πιο κάτω όρων:      

α. F.O.B. 

β. C.I.F. 

(Μονάδες 4) 

3. Να γράψετε τέσσερις (4) από τους όρους που πρέπει να συμφωνηθούν κατά τη       
σύναψη μιας Εμπορικής Αγοραπωλησίας.  

(Μονάδες 6) 
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4. Να αντιγράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας τον πιο κάτω πίνακα και να 
υπολογίσετε τις ποσότητες που σημειώνονται με ερωτηματικό (;).  

    Μεικτό βάρος           Απόβαρο          Καθαρό βάρος 

400  κιλά 

         80         κιλά                                          

          ;           κιλά 

80 κιλά  

       ;          κιλά 

      60        κιλά                             

         ;             κιλά 

70           κιλά                 

190   κιλά                                

(Μονάδες 3) 

5. Να αναφέρετε τρεις (3) περιπτώσεις οι οποίες δυνατό να προκαλέσουν παράπονα 
από τον αγοραστή, κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων.  

(Μονάδες 6) 

(Σύνολο Μονάδων 25) 
ΕΡΩΤΗΣΗ Γ 
 
1. Δίνονται οι πιο κάτω πληροφορίες:  

 
Ο κος Γιώργος Γεωργιάδης εκδίδει επιταγή για εξόφληση του χρέους του, που 

ανέρχεται σε €300 στον κύριο Μάριο Μενελάου από τη Λευκωσία, με σημερινή 

ημερομηνία. 

i. Να συμπληρώσετε την επιταγή που υπάρχει στο τετράδιο των 
απαντήσεων σας (οι υπογραφές να τεθούν ολογράφως).   

ii. Να εξηγήσετε σε τι χρησιμεύει το απόκομμα της επιταγής.              
(Μονάδες 7) 

2. Να εξηγήσετε τους πιο κάτω όρους: 
i. Οπισθογράφηση  

ii. Λευκή επιταγή  
(Μονάδες 4) 

 
3. Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω προτάσεων ως Ορθό ή Λάθος. 

Να σημειώσετε το κάθε γράμμα με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό. (π.χ. α. – Ορθό 
ή α. – Λάθος κ.λπ.)  
  

α. Η φορτωτική αποδεικνύει την ασφαλή παραλαβή των εμπορευμάτων από 
τον πλοίαρχο και την τοποθέτηση τους πάνω στο πλοίο. 

β. Το τιμολόγιο το εκδίδει ο εισαγωγέας σε τρία αντίτυπα. 
γ. Το πιστοποιητικό υγείας εκδίδεται από τις υγειονομικές αρχές της χώρας 

του εισαγωγέα. 
δ. Το κιβωτιολόγιο είναι έγγραφο που περιέχει ποσοτική και ποιοτική 

περιγραφή του περιεχομένου του κιβωτίου. 
(Μονάδες 4) 

 
4. Να αναφέρετε δύο (2) από τους κυριότερους φορείς του εισαγωγικού εμπορίου. 

(Μονάδες 2) 
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5. Να αντιγράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας τον πιο κάτω πίνακα και να 
απαντήσετε ποια είναι η σειρά έκδοσης των πιο κάτω εντύπων (να δώσετε 
αρίθμηση – π.χ. 1, 2 κ.λπ.):  

 

Έντυπο Σειρά έκδοσης 

Παραγγελία  

Τιμολόγιο  

Επιστολή αποστολής δειγμάτων  

Πιστωτικό σημείωμα  

Επιστολή ζήτησης δειγμάτων  

Απόδειξη είσπραξης  

 (Μονάδες 6) 
 

6. Τα εισαγόμενα εμπορεύματα πρέπει να «εκτελωνίζονται». Να εξηγήσετε τι 
εννοούμε.  

(Μονάδες 2) 

(Σύνολο Μονάδων 25) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ Δ 
 
1. Στις 25 Μάϊου 2020 το κατάστημα «ΚΟΚΚΙΝΟ ΥΦΑΣΜΑ ΛΤΔ», Αιγύπτου 32, 

2555, Λευκωσία, στέλνει εμπορεύματα προς τον πελάτη του «ΚΑΛΤΣΑΜΙΟΥ 
ΛΤΔ», Αμερικής 65, 1485, Πάφος, για εκτέλεση της παραγγελίας του υπ’ αριθμό 
45, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2020:  
 

• 30 φορέματα   DD5 @ €50 το καθένα,   

• 10 παντελόνια TT8  @ €20 το καθένα και  

• 5 πουκάμισα    SC9 @ €60 το καθένα   
 

• Παραχωρείται εμπορική έκπτωση 10% 
 

Η εταιρεία «ΚΑΛΤΣΑΜΙΟΥ ΛΤΔ» παραλαμβάνει τα εμπορεύματα την ίδια μέρα  
και καταβάλλει ποσό €500 για εξόφληση μέρους της οφειλής της.  

 

 Ζητείται: 
 Να συμπληρωθούν κατά σειρά τα πιο κάτω έγγραφα που βρίσκονται στο πίσω  

μέρος του τετραδίου σας:  

(α) Τιμολόγιο υπ’ αριθμό 203,  

(β) Απόδειξη είσπραξης υπ’ αριθμό 862. 
(Μονάδες 17) 

 

 



 

6 
 

2. Να αντιγράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας τον πιο κάτω πίνακα και να 
απαντήσετε ποιες υποχρεώσεις και ποια δικαιώματα δημιουργούνται για τον 
αγοραστή και τον πωλητή από την αγοραπωλησία. 
 

  

Υποχρεώσεις 

 

Δικαιώματα 

 

Πωλητής 

  

 

Αγοραστής 

  

(Μονάδες 2) 

3. Ο Αργύρης Αντωνιάδης δεν αποδέχεται τον δασμό που του επέβαλε το τελωνείο 
για τα εισαγόμενα εμπορεύματά του.  Να εξηγήσετε τι ενέργειες θα πρέπει να 
κάνει. 

(Μονάδες 4) 

4. Να αναφέρετε δύο (2) τρόπους με τους οποίους το κράτος μπορεί όταν θέλει, να 
περιορίσει τις εισαγωγές εμπορευμάτων.  

(Μονάδες 2)                                                                                                     

(Σύνολο Μονάδων 25)  

(Γενικό Σύνολο Μονάδων 100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 


