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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
 
Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με την ένδειξη Σωστό (Σ) 
η Λάθος (Λ): 

1. Οι ανάγκες ως σύνολο δεν είναι απεριόριστες ή ακόρεστες, αλλά καθεμία 
ανάγκη ξεχωριστά υπόκειται σε προσωρινό κορεσμό. 
2. Ο καταμερισμός των έργων οδηγεί σε μεγάλη εξειδίκευση και σε διάφορες 
βελτιώσεις του τρόπου παραγωγής των προϊόντων. 

3. Ανάλογα με τη διάρκεια της χρήσης τους, τα αγαθά διακρίνονται σε διαρκή 
και καταναλωτικά. 
4. Η μείωση της ανεργίας σε μια οικονομία προκαλεί μετατόπιση της 
καμπύλης των παραγωγικών της δυνατοτήτων προς τα δεξιά. 

5. Το χρηματικό κόστος ενός αγαθού είναι το πραγματικό ή εναλλακτικό 
κόστος του εκφρασμένου σε χρήμα. 
         Μονάδες 15 
  

Β. Σημειώστε με κύκλο τη σωστή απάντηση: 
 
1. Ο συντελεστής «κεφάλαιο» περιλαμβάνει:  

α) Το χρηματικό κεφάλαιο 

β) Το ανθρώπινο κεφάλαιο 
γ) Μια καλλιεργούμενη έκταση 
δ) Διάφορα μηχανήματα 
 
2. Η λήψη των αποφάσεων των οικονομούντων ατόμων βασίζεται: 

α) Στη βεβαιότητα του αποτελέσματος 
β) Στις προσδοκίες που αναπτύσσουν για το τελικό αποτέλεσμα 
γ) Στο σίγουρο οικονομικό περιβάλλον 

δ) Στην πολιτική σταθερότητα 
 
3. Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Κ σε όρους του αγαθού Λ είναι: 

α) Η ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας του αγαθού Κ που θυσιάζεται προς 

τις μονάδες του αγαθού Λ που παράγονται 
β) Οι μονάδες του αγαθού Κ που θυσιάζονται για την παραγωγή μιας 
επιπλέον μονάδας του αγαθού Λ  
γ) Οι μονάδες του αγαθού Λ που θυσιάζονται για την παραγωγή μιας 

επιπλέον μονάδας του αγαθού Κ 
δ) Οι μονάδες του αγαθού Κ που θυσιάζονται προς τις μονάδες του αγαθού Λ 
που παράγονται  
         Μονάδες 15 

 
Γ. Τι γνωρίζεται για την έννοια της αγοράς; να αναφέρετε παραδείγματα. 
         Μονάδες 20 

 



ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 
Α. Να περιγράψετε κάνοντας και χρήση διαγράμματος το οικονομικό κύκλωμα 

ενός οικονομικού συστήματος (Μ20) και να αναφέρετε τα σχόλια που 
αφορούν τις ροές (Μ5)      Μονάδες 25  

 
Β. Μία οικονομία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ και απασχολεί όλους τους 

παραγωγικούς συντελεστές πλήρως και αποδοτικά με δεδομένη τεχνολογία 
όπως στον παρακάτω πίνακα. Είναι, επίσης, γνωστό ότι όταν όλοι οι 
παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται στην παραγωγή του αγαθού Χ, τότε 
η οικονομία παράγει 51 μονάδες του αγαθού Χ.  

 
 

Συνδυασμοί Ποσότητα του 
αγαθού Χ 

Ποσότητα του 
αγαθού Ψ 

ΚΕ(Χ) 

Α 0 200  
   ; 

Β 20 ;  
   ; 

Γ ; 100  
   6 

Δ 47 28  

   7 

Ε ; ;  
 
Β1.  Να συμπληρώστε τον πίνακα με τις σωστές αριθμητικές τιμές, κάνοντας 

τους αντίστοιχους υπολογισμούς. Ν λάβετε υπόψη ότι το κόστος ευκαιρίας του 
αγαθού Ψ σε μονάδες του αγαθού Χ για τους συνδυασμούς από Γ έως Β και 
από Β έως το Α είναι 1/4 και 1/2     Μονάδες 7  
 

Β2. Να χαρακτηρίσετε το κόστος ευκαιρίας του Ψ ως αυξανόμενο, σταθερό ή 

φθίνον(Μ2) και να αιτιολογήσετε την απάντηση σας σε σχέση με τους 
παραγωγικούς συντελεστές που χρησιμοποιούνται(Μ4) Μονάδες 6 
 

Β3. Να εξετάσετε υπολογιστικά εάν ο συνδυασμός Ζ (Χ=40 και Ψ=80) 

βρίσκεται επί, πάνω ή κάτω από την ΚΠΔ. Τι συμβαίνει στην οικονομία, όταν 
παράγεται αυτός ο συνδυασμός     Μονάδες 7 
 

Β4. Να υπολογίσετε τις μονάδες του αγαθού χ που πρέπει να θυσιαστούν για 
να παραχθούν οι τελευταίες 20 μονάδες του αγαθού ψ. Μονάδες 5 
 
 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


