
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Καταναλωτικά και καταναλωτά αγαθά είναι ταυτόσηµες 

έννοιες.  
 

Σ Λ 
2. Το αυτοκίνητο µιας επιχείρησης είναι κεφαλαιουχικό 

αγαθό.  
 

Σ Λ 
3. Η βενζίνη είναι διαρκές αγαθό.  Σ Λ 
4. Η έννοια της αγοράς περιλαµβάνει και τα µέσα µε τα οποία 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί µια αγοραπωλησία.  
 

Σ Λ 
5. Αν µια οικονοµία παράγει σε ένα σηµείο κάτω από την 

καµπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων, τότε 
ορισµένοι ή όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές της 
υποαπασχολούνται.  

 
 
 

Σ Λ 
6. Ο συνδυασµός που αντιστοιχεί σε ένα σηµείο πάνω από 

την καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ανέφικτος.  
 

Σ Λ 
7. Ο καταµερισµός των έργων δηµιουργεί µόνο προβλήµατα 

σε µια οικονοµία.  
 

Σ Λ 
8. Οι ροές που εµφανίζονται στο οικονοµικό κύκλωµα έχουν 

πάντοτε το ίδιο µέγεθος.  
 

Σ Λ 
 
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1.  Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι  

α) όλα τα διαρκή αγαθά.  
β) όλα τα καταναλωτά αγαθά.  
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γ) µόνο τα αγαθά που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία από 
την οποία παράγονται άλλα αγαθά  

δ) µόνο τα αγαθά που χρησιµοποιούνται για την άµεση ικανοποίηση των 
αναγκών του ανθρώπου. 

 

2.  Ποιο από τα παρακάτω είναι καταναλωτό αγαθό;  
α) Το ηλεκτρικό ρεύµα  
β) Το βιβλίο  
γ) Το τραπέζι  
δ) Το αυτοκίνητο  

 

3.  Η καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων δείχνει 
α) τον κεφαλαιουχικό εξοπλισµό µιας οικονοµίας.  
β) την ποσότητα των παραγωγικών συντελεστών µιας οικονοµίας. 
γ) το βαθµό ανάπτυξης µιας οικονοµίας. 
δ) κανένα από τα παραπάνω. 
 

4. Αν µια οικονοµία παράγει σε ένα σηµείο κάτω από την καµπύλη παραγω-
γικών δυνατοτήτων, τότε συνεπάγεται  
α) ότι η οικονοµία παράγει περισσότερα καταναλωτικά παρά κεφαλαιουχικά 

αγαθά. 
β) ότι η οικονοµία δεν παράγει αρκετά κεφαλαιουχικά αγαθά. 
γ) ότι η οικονοµία απασχολεί πλήρως όλους τους παραγωγικούς της 

συντελεστές. 
δ) κανένα από τα παραπάνω. 
 

5.  Ένα από τα πλεονεκτήµατα του καταµερισµού των έργων είναι ότι 
α) τα νοικοκυριά παράγουν µόνα τους σχεδόν όλα τα αγαθά που καταναλώνουν. 
β) η εργασία κάθε ατόµου είναι ανεξάρτητη από την εργασία των άλλων 

µελών της κοινωνίας. 
γ)  κάθε άτοµο κάνει ταυτόχρονα πολλές δουλειές και δεν πλήττει. 
δ)  κάθε άτοµο µπορεί να απασχοληθεί εκεί που µπορεί να αποδώσει περισ-

σότερο. 

 10



6.  Το βασικό οικονοµικό πρόβληµα κάθε χώρας είναι 
α) η ανεπαρκής εκπαίδευση των εργαζοµένων. 
β) η κακή οργάνωση των επιχειρήσεων. 
γ) η σχετική έλλειψη των παραγωγικών συντελεστών. 
δ) η ελλιπής ενηµέρωση των επιχειρήσεων για τις ανάγκες των καταναλω-

τών. 
 
• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις 
είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµόσετε 
τις λέξεις, αν χρειάζεται, στην κατάλληλη πτώση.  
1.  χρήµα, έδαφος, κεφάλαιο, προϊόν 

Ο συντελεστής  ………………… περιλαµβάνει όλα τα ………………… που 
χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή άλλων 
προϊόντων.  

 
2.  σύστηµα, άτοµο, αγαθό, πρόβληµα 

Το οικονοµικό ………………… κάθε κοινωνίας προέρχεται από τη διαφορά 
που υπάρχει µεταξύ του πλήθους των αναγκών που οι άνθρωποι επιδιώκουν 
να ικανοποιήσουν και του περιορισµένου όγκου των ………………… που 
υπάρχουν για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. 

 
3. κύκλωµα, είδος, σύνολο, πλεόνασµα 

Ο όρος οικονοµικό ………………… χαρακτηρίζει το ………………… των 
σχέσεων που δηµιουργούνται µεταξύ των βασικών µονάδων ενός 
οικονοµικού συστήµατος. 

 
4.  άτοµο, κύκλωµα, αποτέλεσµα, αγαθό 

Κάθε οικονοµικό ………………… είναι ………………… παραγωγικής 
διαδικασίας στην οποία χρησιµοποιούνται οι συντελεστές της παραγωγής. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
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• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Ποια είναι τα τέσσερα ερωτήµατα που εκφράζουν τα γενικά προβλήµατα που 

µελετά η Πολιτική Οικονοµία;  
2. Τι είναι οικονοµικά αγαθά και τι ελεύθερα αγαθά;  
3. Σε ποιες κατηγορίες ταξινοµούνται τα οικονοµικά αγαθά;  
4. Τι είναι αγορά;  
5. Ποια είναι η βασική επιδίωξη του νοικοκυριού;  
6. Ποιες είναι οι οικονοµικές αποφάσεις που παίρνει το νοικοκυριό σχετικά µε 

τη χρησιµοποίηση του εισοδήµατός του; Να αναφέρετε τέσσερις παράγοντες 
που επηρεάζουν αυτές τις αποφάσεις.  

7. Ποιος είναι ο αντικειµενικός σκοπός της επιχείρησης;  
8. Ποιος είναι ο αντικειµενικός σκοπός των εργατικών σωµατείων;  
9. Ποια είναι η βασική επιδίωξη του κράτους;  

10. Τι σηµαίνει παραγωγική διαδικασία;  
11. Σε ποιες κατηγορίες ταξινοµούνται οι παραγωγικοί συντελεστές και τι 

περιλαµβάνει η κάθε κατηγορία;  
12. Τι δείχνει η καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων;  
13. Τι σηµαίνει ο όρος κόστος ευκαιρίας;  
14. Τι είναι καταµερισµός των έργων ή της εργασίας;  
15. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του καταµερισµού των έργων;  
16. Τι είναι χρήµα;  
17. Ποιες ροές εµφανίζονται στο διάγραµµα του οικονοµικού κυκλώµατος;  
18. Ποιο είναι το κύριο οικονοµικό πρόβληµα κάθε κοινωνίας;  

 
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις 
1.  Σχεδιάστε την καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων µιας υποθετικής 

οικονοµίας και ερµηνεύστε το διάγραµµα.  
2.  Περιγράψτε τις ροές αγαθών, παραγωγικών συντελεστών και χρήµατος που 

εµφανίζονται στο διάγραµµα του οικονοµικού κυκλώµατος.  
3.  Εξηγήστε γιατί ο καταµερισµός των έργων οδηγεί στην αύξηση της 

παραγωγής.  
4.  Έστω ότι µια οικονοµία παράγει µόνο δύο αγαθά, Χ και Ψ, χρησιµοποιώντας 

όλους τους παραγωγικούς συντελεστές µε την υπάρχουσα τεχνολογία. Οι 
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µέγιστοι συνδυασµοί ποσοτήτων του Χ και Ψ που είναι δυνατόν να 
παραχθούν δίνονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Συνδυασµός  
παραγωγής 

Ποσότητα αγαθού Χ 
(τόνοι ανά έτος) 

Ποσότητα αγαθού Ψ 
(τόνοι ανά έτος) 

Α 0 40 
Β 80 30 
Γ 150 20 
∆ 210 10 
Ε 260 0 

 

α) Να κατασκευάσετε την καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων και να υπο-
λογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους του Ψ και του Ψ σε όρους 
του Χ. Είναι οι συνδυασµοί Κ (Χ = 80, Ψ = 25) και Π (Χ = 150, Ψ = 25) 
εφικτοί και γιατί;  

β) Εάν η ποσότητα του Χ είναι 94, να υπολογίσετε µε τη βοήθεια του 
κόστους ευκαιρίας τη µέγιστη ποσότητα του Ψ. Είναι ο συνδυασµός  
Μ (Χ = 101, Ψ = 27) εφικτός και γιατί; 

γ) Υποθέστε ότι µια τεχνολογική ανακάλυψη κάνει εφικτή την αύξηση της 
παραγωγής του Ψ κατά 20%. Να κατασκευάσετε τη νέα καµπύλη 
παραγωγικών δυνατοτήτων.  

5.  Στην παραπάνω άσκηση, υποθέστε ότι οι µέγιστοι συνδυασµοί ποσοτήτων 
του Χ και Ψ που είναι δυνατόν να παραχθούν, δίνονται από τη σχέση:  
Ψ = 100 - 2Χ.  
α) Να κατασκευάσετε την καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων και να υπο-

λογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Ψ σε όρους του Χ. Τι παρατηρείτε;  
β) Είναι οι συνδυασµοί Α (Χ = 25, Ψ = 55) και Β (Χ = 30, Ψ = 35) εφικτοί 

και γιατί; 
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ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ «ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ»  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ  
1. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Το ίδιο αγαθό ανάλογα µε τη χρήση του, µπορεί να είναι 
κεφαλαιουχικό ή καταναλωτικό αγαθό.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 

 
2. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Εάν µια οικονοµία παράγει σ’ ένα σηµείο κάτω από την 
καµπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων και θέλει να 
αυξήσει την παραγωγή του ενός αγαθού, τότε θα πρέπει 
οπωσδήποτε να µειώσει την παραγωγή του άλλου.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
 
 

Σ Λ 

 
3. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Το κύριο οικονοµικό πρόβληµα κάθε κοινωνίας είναι η 
σχετική έλλειψη αγαθών.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 
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