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ΘΕΜΑ 1ο
Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν ωσ Σωςτέσ ή Λάθοσ.
1. Η μεγάλθ εξειδίκευςθ των ανκρϊπων ςε μία δραςτθριότθτα που ςυχνά είναι πολφ
περιοριςμζνθ , μετατρζπει τθν εργαςία ςε ανιαρι απαςχόλθςθ.

2. Η κυκλοφορία των προϊόντων μζςα ςτο οικονομικό ςφςτθμα ςυνοδεφεται από μια
αντίκετθ ςε κατεφκυνςθ κυκλοφορία χριματοσ.

3. Η λιψθ των αποφάςεων των οικονομοφντων ατόμων δε βαςίηεται ςτθ βεβαιότθτα του
αποτελζςματοσ αλλά ςτισ προςδοκίεσ που τα άτομα διαμορφϊνουν για τα αποτελζςματα
των πράξεων τουσ.

4. Οι ροζσ αγακϊν , παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν και χριματοσ μεταξφ των επιχειριςεων ,
των νοικοκυριϊν και του κράτουσ είναι ςυνεχείσ και ζχουν πάντοτε το ίδιο μζγεκοσ.

5. Ένα από τα βαςικά πλεονεκτιματα του καταμεριςμοφ των ζργων είναι ότι θ μεγάλθ
εξειδίκευςθ οδθγεί και ςε διάφορεσ βελτιϊςεισ του τρόπου με τον οποίο γίνεται θ
παραγωγι, δθλαδι ςε διάφορεσ εφευρζςεισ και αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ
παραγωγισ.

6. Ένασ ςθμαντικόσ παράγοντασ που επθρεάηει τθν οικονομικι ηωι των ανκρϊπων είναι θ
αβεβαιότθτα που υπάρχει ςχετικά με τα αποτελζςματα των ενεργειϊν τουσ.

7. Οι άνκρωποι προςπακοφν να ξεπεράςουν τθν ζλλειψθ αυτι των αγακϊν, μεταξφ άλλων,
με τθν οργανωμζνθ δραςτθριότθτα , τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ και τθν εξερεφνθςθ
νζων παραγωγικϊν πόρων.

8. Κάκε αντικείμενο που είναι γενικά αποδεκτό ωσ μζςο ςυναλλαγισ των αγακϊν , επζχει
κζςθ χριματοσ.

Ευκλείδθσ φροντιςτιριο μ. ε. , Καλαμάτα
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ΘΕΜΑ 2ο
Να επιλέξετε την ςωςτή απάντηςη :

1.Μια οικονομία παράγει μόνο δφο αγακά ,το Χ και το Ψ , χρθςιμοποιϊντασ όλουσ τουσ
παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ που διακζτει αποδοτικά και με δεδομζνθ τεχνολογία
παραγωγισ. Όταν παράγει 60 μονάδεσ από το Χ τότε παράγει και 100 από το Ψ. Ενϊ όταν
παράγει 80 από το Χ , παράγει και 60 από το Ψ. Το κόςτοσ ευκαιρίασ του Χ ςε όρουσ του Ψ
είναι ίςο με :
α. 1/2
β. 2
γ. 40
δ.20

2. Για τθν παραγωγι 60 μονάδων του αγακοφ Ψ , κυςιάηονται 30 μονάδεσ του Χ . Το
κόςτοσ ευκαιρίασ του Χ ςε όρουσ του Ψ είναι :
α. 0,5
β. 2
γ. 0,2
δ.30

3. Το κράτοσ , οι επιχειριςεισ και τα νοικοκυριά αποτελοφν τισ βαςικζσ μονάδεσ του
οικονομικοφ κυκλϊματοσ , ςτο οποίο:
α. οι ροζσ είναι προβλθματικζσ και ίςου μεγζκουσ.
β. οι ροζσ είναι ςυνεχείσ και δεν ζχουν πάντοτε το ίδιο μζγεκοσ.
γ. το κράτοσ ελζγχει τισ ροζσ και εξυπθρετεί αναλόγωσ επιχειριςεισ και νοικονυριά.
δ. τα νοικοκυριά διακόπτουν ςυχνά τισ ροζσ προσ επιχειριςεισ και κράτοσ , μεταβάλλοντασ
το μζγεκοσ τουσ.

Ευκλείδθσ φροντιςτιριο μ. ε. , Καλαμάτα
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ΘΕΜΑ 3ο
Έςτω μια οικονομία που απαςχολεί 5 εργαηόμενουσ και παράγει δφο μόνον αγακά , το Χ
και το Ψ. Κάκε εργαηόμενοσ μπορεί να παράγει είτε 15 μονάδεσ του αγακοφ Χ είτε 45
μονάδεσ του αγακοφ Ψ.
1. Να παρουςιάςετε τον πίνακα με τουσ ςυνδυαςμοφσ παραγόμενων ποςοτιτων για τα
αγακά Χ και Ψ. (Μονάδεσ 5)
2.Να παραςτιςετε τθν καμπφλθ παραγωγικϊν δυνατοτιτων τθσ οικονομίασ. (Μονάδεσ 2)
3.Να βρεκεί ςε όλουσ τουσ ςυνδυαςμοφσ το κόςτοσ ευκαιρίασ του Χ ςε όρουσ του Ψ και το
κόςτοσ ευκαιρίασ του Ψ ςε όρουσ του Χ. (Μονάδεσ 6)
4. Να αιτιολογιςετε τθ μορφι τθσ καμπφλθσ παραγωγικϊν δυνατοτιτων ςε ςχζςθ με τουσ
παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ που χρθςιμοποιοφνται. (Μονάδεσ 2)
5.Πόςεσ μονάδεσ του Χ κα πρζπει να κυςιαςτοφν για να παραχκοφν οι τελευταίεσ 60 του Ψ.
(Μονάδεσ 5)
6. Έςτω ότι παράγεται ο ςυνδυαςμόσ Χ=60 και Ψ=35 . Αν κελιςουμε να αυξιςουμε τθν
παραγωγι του Ψ κατά 16 μονάδεσ , πόςο πρζπει να μεταβλθκεί θ παραγωγι του Χ , ϊςτε ο
νζοσ ςυνδυαςμόσ που κα προκφψει να είναι μζγιςτοσ ; (Μονάδεσ 5)

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.

Ευκλείδθσ φροντιςτιριο μ. ε. , Καλαμάτα

