Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2011

1

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ÅÐ
ÊÁ ÉË
ËÁ ÏÃ
ÌÁ Ç
ÔÁ

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α
Α.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 και Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
α.

Στο πρότυπο της ηγεσίας που ο ηγέτης προσανατολίζεται προς τα
καθήκοντα, ο ηγέτης δίνει µεγάλη προσοχή στην υλοποίηση του έργου.

β.

Η ενσυναίσθηση σηµαίνει ότι ο δέκτης µπαίνει στη θέση του ποµπού
και συµπάσχει.

γ.

Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά ανήκουν στο πολιτισµικό περιβάλλον.

δ.

Το κίνηµα των ανθρωπίνων σχέσεων υποστήριξε, ότι αν οι επιχειρήσεις
επέτρεπαν στους εργαζόµενους να έχουν ενεργό συµµετοχή στη
διοίκηση της επιχείρησης, εκτός των µεθόδων εργασίας, τότε το ηθικό
τους θα βελτιωνόταν και θα έδειχναν µεγαλύτερη προθυµία για
συνεργασία.

ε.

Η σύνθεση των κάθετων οµάδων παραµένει σταθερή διαχρονικά.

στ.

Το θεσµικό πλαίσιο σύµφωνα µε το οποίο λειτουργεί το κράτος είναι
στοιχείο του πολιτικού περιβάλλοντος.
Μονάδες 24

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.
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Για τις προτάσεις Α2 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης
και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
Α.2.

∆ύναµη είναι:
α.
β.

ÅÐ
ÊÁ ÉË
ËÁ ÏÃ
ÌÁ Ç
ÔÁ

γ.
δ.

η αλλαγή της σκέψης, των ιδεών, των ενεργειών και της συµπεριφοράς
ενός ανθρώπου.
το νόµιµο δικαίωµα που έχει κάποιος να εξασκεί τη δύναµη που
διαθέτει.
ταυτόσηµη έννοια µε την έννοια της ηγεσίας.
η δυνατότητα ενός ατόµου να επιβάλλει την επιθυµία του στους άλλους.

Α.3.

Κάποια άτοµα συγκεντρώνουν την προσοχή τους σε ορισµένα σηµεία του
µηνύµατος και δε δίνουν σηµασία στα υπόλοιπα. Αυτό αφορά:
α.
β.
γ.
δ.

Α.4

προδιάθεση / προκατάληψη.
διαφορετικές αντιλήψεις.
υπερευαισθησία.
έλλειψη ενδιαφέροντος / απροσεξία.

Μονάδες 6

Κίνητρο κατά τον Herzberg αποτελεί:
α.
β.
γ.
δ.

Α.5.

Μονάδες 6

οι πολιτικές της επιχείρησης.
οι σχέσεις που αναπτύσσει ο εργαζόµενος µε τους συναδέλφους του.
η ανάπτυξη των γνώσεων και της προσωπικότητας του εργαζόµενου
µέσω της εργασίας του.
η σιγουριά που αισθάνεται ο εργαζόµενος στη δουλειά του.
Μονάδες 6

Να περιγράψετε την πολιτισµική διάσταση της επιχείρησης.

Μονάδες 8

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.
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ΘΕΜΑ Β
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ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ

Β.1.

Nα αναλύσετε τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία που συνθέτουν ένα σωστό
µήνυµα ώστε να βελτιωθεί η επικοινωνία.
Μονάδες 12

Β.2.

Να αναφερθείτε στη συµβολή των Taylor (µονάδες 14) και Gantt (µονάδες 12)
στην ιστορική εξέλιξη της οργάνωσης και διοίκησης (management).
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Μονάδες 26

Β.3.

Να περιγράψετε τα πιο συνήθη προβλήµατα ή µειονεκτήµατα της λειτουργίας
των οµάδων.
Μονάδες 12

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.

