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ΘΕΜΑ 1ο  

Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν ωσ  Σωςτέσ ή Λάθοσ. 

1. Το κόςτοσ ευκαιρίασ είναι ςυνικωσ αυξανόμενο. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι ο 

ςυντελεςτζσ παραγωγισ δεν είναι εξίςου κατάλλθλοι για τθν παραγωγι όλων των αγακϊν. 

 

2. Το κόςτοσ ευκαιρίασ του αγακοφ Χ ςε όρουσ του Ψ δείχνει πόςεσ  μονάδεσ του Χ  

κυςιάηονται , όταν παράγεται μια επιπλζον μονάδα από το αγακό Ψ. 

 

3. Το χρθματικό κόςτοσ ενόσ αγακοφ είναι το πραγματικό ι εναλλακτικό κόςτοσ του 

εκφραςμζνο ςε χριμα. 

 

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

περίοδο και για κάκε οικονομία δεν κεωροφνται δεδομζνοι. 

 

5. Το οικονομικό πρόβλθμα κάκε κοινωνίασ προζρχεται από τθ διαφορά που υπάρχει 

μεταξφ του πλικουσ των αναγκϊν που οι άνκρωποι επιδιϊκουν να ικανοποιιςουν κι του 

περιοριςμζνου όγκου των αγακϊν που υπάρχουν για τθν ικανοποίθςθ αυτϊν των αναγκϊν. 

 

6. Θ καμπφλθ παραγωγικϊν δυνατοτιτων δείχνει τισ μικρότερεσ ποςότθτεσ ενόσ προϊόντοσ 

που είναι δυνατό να παραχκοφν ςε μια οικονομία για κάκε δεδομζνθ ποςότθτα του άλλου 

προϊόντοσ.  

 

7. Θ μείωςθ τθσ ανεργίασ ςε μια οικονομία προκαλεί μετατόπιςθ τθσ καμπφλθσ των 

παραγωγικϊν δυνατοτιτων προσ τα δεξιά. 

 

8. Το πραγματικό κόςτοσ ενόσ αγακοφ είναι τα άλλα αγακά , που κυςιάςτθκαν για τθν 

παραγωγι του. 
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ΘΕΜΑ 2ο 

Να επιλέξετε την ςωςτή απάντηςη : 

 

1. Θ καμπφλθ παραγωγικϊν δυνατοτιτων μιασ οικονομίασ μετατοπίηεται προσ τα δεξιά , 

όταν : 

α. μειωκεί το εργατικό δυναμικό. 

β. αυξθκεί  το ποςοςτό ανεργίασ.  

γ. βελτιωκεί θ τεχνολογία παραγωγισ των αγακϊν. 

δ. χρθςιμοποιθκοφν μθχανιματα που ιταν αχρθςιμοποίθτα.  

 

2. Το κόςτοσ ευκαιρίασ ενόσ αγακοφ Η ςε όρουσ του αγακοφ Κ είναι ,  

α. θ ποςοςτιαία μεταβολι τθσ ποςότθτασ του Κ που κυςιάηεται προσ τισ μονάδεσ του Η που 

παράγονται. 

β. οι μονάδεσ του Η που κυςιάηονται για τθν παραγωγι μίασ επιπλζον  μονάδασ του Κ. 

γ. οι μονάδεσ του Η που κυςιάηονται προσ τισ μονάδεσ του Κ που παράγονται. 

δ. οι μονάδεσ του Κ που κυςιάηονται για τθν παραγωγι μιασ επιπλζον μονάδασ του Η. 

 

3. Οι βαςικζσ υποκζςεισ πάνω ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται θ καμπφλθ παραγωγικϊν 

δυνατοτιτων είναι:  

α. Θ οικονομία χρθςιμοποιεί κάποιουσ παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ , με δεδομζνθ 

τεχνολογία και παράγει διάφορα προϊόντα. 

β. Θ οικονομία χρθςιμοποιεί όλουσ τουσ  παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ που διακζτει 

αποδοτικά , με δεδομζνθ τεχνολογία και παράγει διάφορα προϊόντα. 

γ. Θ οικονομία χρθςιμοποιεί όλουσ τουσ  παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ που διακζτει 

αποδοτικά , με δεδομζνθ τεχνολογία και παράγει δφο μόνο  προϊόντα. 

δ. Θ οικονομία χρθςιμοποιεί τουσ παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ που τθσ ορίηει το  κράτοσ, με 

τεχνολογία που μεταβάλλεται  και παράγει μόνο τα αγακά που ηθτοφν οι καταναλωτζσ 
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ΘΕΜΑ 3ο 

Μια οικονομία παράγει δφο αγακά  Χ και Ψ απαςχολϊντασ όλουσ τουσ παραγωγικοφσ 

ςυντελεςτζσ πλιρωσ και αποδοτικά  με δεδομζνθ τεχνολογία , όπωσ φαίνεται ςτον 

παρακάτω πίνακα. Είναι , επίςθσ , γνωςτό ότι ,  θ οικονομία παράγει  τον άριςτο 

ςυνδυαςμό Χ= 30 και Ψ= 120. 

Συνδυαςμοί Χ Ψ ΚΕΧ ΚΕΨ 

Α 0 ;   

   ; 1 

Β 20 ;   

   2 ; 

Γ 50 ;   

   ; ; 

Δ 70 0   

 

1. να μεταφζρετε τον πίνακα ςτο τετράδιό ςασ και να αντικαταςτιςετε τα ερωτθματικά με 

τισ ςωςτζσ αρικμθτικζσ τιμζσ, κάνοντασ τουσ αντίςτοιχουσ υπολογιςμοφσ.  (Μονάδεσ 7)  

2. να χαρακτθρίςετε το κόςτοσ ευκαιρίασ ωσ αυξανόμενο , ςτακερό ι μειοφμενο και να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (Μονάδεσ 3)  

3. με τθ βοικεια του κόςτουσ ευκαιρίασ να εξετάςετε ποιόσ από  τουσ ςυνδυαςμοφσ   

α. Κ( Χ=60 ,Ψ=30) 

β. Λ ( Χ=40, Ψ=110)  

γ. Μ( Χ=15 , Ψ=115) 

βρίςκεται   επί, δεξιά ι αριςτερά τθσ καμπφλθσ παραγωγικϊν δυνατοτιτων. (Μονάδεσ 9)  

4. Ζςτω ότι θ οικονομία παράγει 55 μονάδεσ του Χ και κζλει να αυξιςει τθν παραγωγι του 

Ψ κατά 90 μονάδεσ , πόςεσ μονάδεσ πρζπει να κυςιαςτοφν από το Χ;  (Μονάδεσ 6)  

 

 

 

 

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 τισ χαρείτε και να ςασ βοθκιςουν ςτθν  προετοιμαςία ςασ.   

 

 


