
2ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης 
(εξέταση τετραµήνου) 

 
 
Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το 
περιεχόµενο του κεφαλαίου: «Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος».  
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................................  
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .........................................................................  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ..................................................................................................  
∆ιάρκεια εξέτασης: 1 διδακτική ώρα 
 
 
− Να απαντήσετε σε όλα τα παρακάτω:  
1. Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, βάζοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 

Όταν το οριακό προϊόν αρχίζει να µειώνεται,  
α) το µέσο µεταβλητό κόστος αρχίζει να αυξάνεται.  
β) το οριακό κόστος συνεχίζει να µειώνεται. 
γ) η τιµή του οριακού κόστους είναι µεγαλύτερη από την τιµή του µέσου 

µεταβλητού κόστους.  
δ) η τιµή του οριακού κόστους είναι µικρότερη από την τιµή του µέσου 

µεταβλητού κόστους.  
Μονάδες 2 
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2. Να συµπληρώσετε δίπλα από κάθε κενό της στήλης Α, τον αριθµό που 
αντιστοιχεί από τη στήλη Β. 

Α Β 
 
___ Όταν το οριακό προϊόν είναι στη 

µέγιστη τιµή του … 
 
___ Όταν το συνολικό προϊόν είναι 

στη µέγιστη τιµή του … 
 
___ Όταν το µέσο προϊόν είναι στη 

µέγιστη τιµή του …  
 

1.  το µέσο συνολικό κόστος είναι 
στην ελάχιστη τιµή του 

2.  η τιµή του οριακού προϊόντος είναι 
ίση µε την τιµή του µέσου 
προϊόντος 

3.  η τιµή του µέσου προϊόντος είναι 
µηδενική 

4.  το οριακό κόστος είναι στην 
ελάχιστη τιµή του 

5.  η τιµή του οριακού προϊόντος είναι 
µηδενική  

Μονάδες 4 
 
 
3.  Τι είναι βραχυχρόνια και τι µακροχρόνια περίοδος παραγωγής;  

Μονάδες 2 
 
 

4.  Τι είναι µέσο και τι οριακό προϊόν;  
Μονάδες 2 

 
 

5. Σχολιάστε την πρόταση: «Η πορεία της καµπύλης τόσο του µέσου όσο και 
του οριακού κόστους στη µακροχρόνια περίοδο φαίνεται να µοιάζει µε τη 
συµπεριφορά των αντίστοιχων µεγεθών κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο, 
όµως η αιτία της πορείας τους είναι διαφορετική». 

Μονάδες 5 
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6. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα, χρησιµοποιώντας τις σχέσεις 
µεταξύ των µεγεθών του κόστους παραγωγής.  

 

Συνολικό 
προϊόν  

(Q) 

Οριακό 
κόστος  
(ΜC) 

Μετα-
βλητό 
κόστος  
(VC) 

Σταθερό 
κόστος  
(FC) 

Συνολικό 
κόστος  
(ΤC) 

Μέσο µε-
ταβλητό 
κόστος 
(AVC) 

Μέσο  
σταθερό 
κόστος  
(ΑFC) 

Μέσο 
συνολικό 
κόστος 
(ATC) 

0    100    
8 756       

20       609,8 
36  18144      

 

Μονάδες 5 
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