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ΘΕΜΑ 1ο  

Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν ωσ  Σωςτέσ ή Λάθοσ. 

1. Η ζννοια τθσ αγοράσ περιορίηεται ςε ζνα γεωγραφικό χϊρο. 

 

2. Οι ανάγκεσ ωσ ςφνολο δεν είναι απεριόριςτεσ και κακεμία ξεχωριςτά υπόκειται ςε 

προςωρινό κορεςμό. 

 

3. Το πιεςτιριο του τυπογραφείου είναι υλικό , διαρκζσ και καταναλωτικό αγακό. 

 

4. Μια γεωργικι ζκταςθ , όςο παραμζνει  ακαλλιζργθτθ , είναι εν δυνάμει ςυντελεςτισ 

παραγωγισ. 

 

5. Ανκρϊπινο κεφάλαιο ονομάηουμε το ςφνολο των γνϊςεων και ικανοτιτων που αποκτά ο 

άνκρωποσ με τθ μόρφωςθ και τθν εμπειρία του. 

 

6. Η διαφιμιςθ επιδρά ψυχολογικά ςτον καταναλωτι και του δθμιουργεί τθν επικυμία 

απόκτθςθσ αγακϊν , δθλαδι του δθμιουργεί ανάγκεσ  που διαφορετικά δε κα υπιρχαν. 

 

7. Κεφαλαιουχικά αγακά είναι εκείνα που χρθςιμοποιοφνται για τθν άμεςθ ικανοποίθςθ 

των αναγκϊν των ανκρϊπων. 

 

8. Καταναλωτά αγακά είναι εκείνα που μόνο μια φορά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για 

τον ςκοπό που ζχουν παραχκεί. 

 

9. Το χαρακτθριςτικό ςτοιχείο των ςυντελεςτϊν τθσ παραγωγισ είναι ότι για κάκε χρονικι 

περίοδο και για κάκε οικονομία δεν κεωροφνται δεδομζνοι. 
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ΘΕΜΑ 2ο 

Να επιλέξετε την ςωςτή απάντηςη : 

1. Αντικείμενο τθσ Πολιτικισ  Οικονομίασ είναι,  

α. θ αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που δθμιουργοφνται κατά τισ ανταλλαγζσ των αγακϊν. 

β. θ μελζτθ των οικονομικϊν προβλθμάτων που δθμιουργοφνται μζςα ςε μία κοινωνία. 

γ. θ μελζτθ των ςχζςεων μεταξφ του κράτουσ , των νοικοκυριϊν και των επιχειριςεων. 

δ. θ πρόλθψθ κινδφνων που εμφανίηονται με τθν χριςθ του χριματοσ ωσ μζςου 

ανταλλαγισ αγακϊν. 

 

2. Ωσ καταναλωτά αγακά χαρακτθρίηονται ,  

α. όλα τα ελεφκερα αγακά. 

β. όλα τα οικονομικά αγακά. 

γ. εκείνα που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μόνο μια φορά για τον ςκοπό που ζχουν 

παραχκεί. 

δ. εκείνα που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν πολλζσ φορζσ για τον ίδιο ςκοπό , χωρίσ να 

μεταβλθκεί θ φυςικι τουσ υπόςταςθ. 

 

3. Οι βαςικοί λόγοι που ςυντελοφν ςτον πολλαπλαςιαςμό και τθν εξζλιξθ των αναγκϊν 

είναι οι εξισ:  

α. Η τεχνολογία , θ διαφιμιςθ και ο κορεςμόσ. 

β. Η ςυνικεια , θ μίμθςθ  , θ αγορά και το χριμα. 

γ. Η τεχνολογία , θ διαφιμιςθ , θ ςυνικεια και θ μίμθςθ. 

δ. Η αγορά , το χριμα , το κράτοσ και τα νοικοκυριά. 

 

4. Το ψυγείο ςυντιρθςθσ προϊόντων ενόσ  καταςτιματοσ ψιλικϊν είναι αγακό,  

α. Υλικό, διαρκζσ και καταναλωτό.  

β. Υλικό , καταναλωτό και καταναλωτικό. 

γ. Υλικό, διαρκζσ και κεφαλαιουχικό .  

δ. Άυλο , διαρκζσ και καταναλωτικό. 
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Τα προτεινόμενα κζματα ςτο 1ο κεφάλαιο Α.Ο.Θ. αποτελοφν μζροσ  ι  ακολουκοφν το 

πνεφμα των κεμάτων πανελλαδικϊν εξετάςεων.  

Προςφζρουν μια λεπτομερι και ουςιϊδθ επανάλθψθ τθσ κεωρίασ και των αςκιςεων . 

Ελπίηουμε να τα χαρείτε και να ςασ βοθκιςουν ςτθν καλφτερθ  προετοιμαςία ςασ.   

 


