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ΘΕΜΑ 1ο  

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως  Σωστές ή Λάθος. 

1. Η μεγάλη εξειδίκευση των ανθρώπων σε μία δραστηριότητα που συχνά είναι πολύ 

περιορισμένη , μετατρέπει την εργασία σε ανιαρή απασχόληση. 

2. Η έννοια της αγοράς περιορίζεται σε ένα γεωγραφικό χώρο. 

3. Οι ανάγκες ως σύνολο δεν είναι απεριόριστες και καθεμία ξεχωριστά υπόκειται σε 

προσωρινό κορεσμό. 

4. Το πιεστήριο του τυπογραφείου είναι υλικό , διαρκές και καταναλωτικό αγαθό. 

5. Η μείωση της ανεργίας σε μια οικονομία προκαλεί μετατόπιση της καμπύλης των 

παραγωγικών δυνατοτήτων προς τα δεξιά. 

6. Η εκμετάλλευση ακαλλιέργητης γης μετατοπίζει την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων 

προς τα δεξιά. 

7. Το πραγματικό κόστος ενός αγαθού είναι τα άλλα αγαθά , που θυσιάστηκαν για την 

παραγωγή του. 

8. Μια γεωργική έκταση , όσο παραμένει  ακαλλιέργητη , είναι εν δυνάμει συντελεστής 

παραγωγής. 

9. Η κυκλοφορία των προϊόντων μέσα στο οικονομικό σύστημα συνοδεύεται από μια 

αντίθετη σε κατεύθυνση κυκλοφορία χρήματος. 

10. Η λήψη των αποφάσεων των οικονομούντων  ατόμων δε βασίζεται στη βεβαιότητα του 

αποτελέσματος αλλά στις προσδοκίες που τα άτομα διαμορφώνουν για τα αποτελέσματα 

των πράξεων τους. 

11. Ανθρώπινο κεφάλαιο ονομάζουμε το σύνολο των γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτά 

ο άνθρωπος με τη μόρφωση και την εμπειρία του. 

12. Οι ροές αγαθών , παραγωγικών συντελεστών και χρήματος μεταξύ των επιχειρήσεων , 

των νοικοκυριών και του κράτους είναι συνεχείς και έχουν πάντοτε το ίδιο μέγεθος. 

13. Το κόστος ευκαιρίας είναι συνήθως αυξανόμενο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο 

συντελεστές παραγωγής δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή όλων των αγαθών. 

14. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του Ψ δείχνει πόσες  μονάδες του Χ  

θυσιάζονται , όταν παράγεται μια επιπλέον μονάδα από το αγαθό Ψ. 

15. Η διαφήμιση επιδρά ψυχολογικά στον καταναλωτή και του δημιουργεί την επιθυμία 

απόκτησης αγαθών , δηλαδή του δημιουργεί ανάγκες  που διαφορετικά δε θα υπήρχαν. 

16. Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για την άμεση ικανοποίηση 

των αναγκών των ανθρώπων. 

17. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του καταμερισμού των έργων είναι ότι η μεγάλη 

εξειδίκευση οδηγεί και σε διάφορες βελτιώσεις του τρόπου με τον οποίο γίνεται η 

παραγωγή, δηλαδή σε διάφορες εφευρέσεις και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 

παραγωγής. 
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18. Το χρηματικό κόστος ενός αγαθού είναι το πραγματικό ή εναλλακτικό κόστος του 

εκφρασμένο σε χρήμα. 

19. Καταναλωτά αγαθά είναι εκείνα που μόνο μια φορά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

τον σκοπό που έχουν παραχθεί. 

20. Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την οικονομική ζωή των ανθρώπων είναι η 

αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με τα αποτελέσματα των ενεργειών τους. 

21. Οι άνθρωποι προσπαθούν να ξεπεράσουν την έλλειψη αυτή των αγαθών, μεταξύ 

άλλων,  με την οργανωμένη δραστηριότητα , την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την 

εξερεύνηση νέων παραγωγικών πόρων. 

22. Το χαρακτηριστικό στοιχείο των συντελεστών της παραγωγής είναι ότι για κάθε χρονική 

περίοδο και για κάθε οικονομία δεν θεωρούνται δεδομένοι. 

23. Το οικονομικό πρόβλημα κάθε κοινωνίας προέρχεται από τη διαφορά που υπάρχει 

μεταξύ του πλήθους των αναγκών που οι άνθρωποι επιδιώκουν να ικανοποιήσουν κι του 

περιορισμένου όγκου των αγαθών που υπάρχουν για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. 

24. Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων δείχνει τις μικρότερες ποσότητες ενός προϊόντος 

που είναι δυνατό να παραχθούν σε μια οικονομία για κάθε δεδομένη ποσότητα του άλλου 

προϊόντος.  

25. Κάθε αντικείμενο που είναι γενικά αποδεκτό ως μέσο συναλλαγής  των αγαθών , επέχει 

θέση χρήματος. 

Μονάδες 25 

ΘΕΜΑ 2ο 

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση : 

1. Ως καταναλωτά αγαθά χαρακτηρίζονται ,  

α. όλα τα ελεύθερα αγαθά. 

β. όλα τα οικονομικά αγαθά. 

γ. εκείνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μια φορά για τον σκοπό που έχουν 

παραχθεί. 

δ. εκείνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές για τον ίδιο σκοπό , χωρίς να 

μεταβληθεί η φυσική τους υπόσταση. 

2. Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων μιας οικονομίας μετατοπίζεται προς τα δεξιά , 

όταν : 

α. μειωθεί το εργατικό δυναμικό. 

β. αυξηθεί  το ποσοστό ανεργίας.  

γ. βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής των αγαθών. 

δ. χρησιμοποιηθούν μηχανήματα που ήταν αχρησιμοποίητα.  
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3.Μια οικονομία παράγει μόνο δύο αγαθά ,το Χ και το Ψ , χρησιμοποιώντας όλους τους 

παραγωγικούς συντελεστές που διαθέτει αποδοτικά και με δεδομένη τεχνολογία 

παραγωγής. Όταν  παράγει 60 μονάδες από το Χ τότε παράγει και 100 από το Ψ. Ενώ 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 

 

4. Για την παραγωγή 60 μονάδων του αγαθού Ψ , θυσιάζονται  30 μονάδες  του Χ . Το 

κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους  του Ψ είναι :  

α. 0,5  

β. 2 

γ. 0,2 

δ.30 

 

5. Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Ζ σε όρους του αγαθού Κ είναι ,  

α. η ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας του Κ που θυσιάζεται προς τις μονάδες του Ζ που 

παράγονται. 

β. οι μονάδες του Ζ που θυσιάζονται για την παραγωγή μίας επιπλέον  μονάδας του Κ. 

γ. οι μονάδες του Ζ που θυσιάζονται προς τις μονάδες του Κ που παράγονται. 

δ. οι μονάδες του Κ που θυσιάζονται για την παραγωγή μιας επιπλέον μονάδας του Ζ. 

 

 

6. Αντικείμενο της Πολιτικής  Οικονομίας είναι,  

α. η αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται κατά τις ανταλλαγές των αγαθών. 

β. η μελέτη των οικονομικών προβλημάτων που δημιουργούνται μέσα σε μία κοινωνία. 

γ. η μελέτη των σχέσεων μεταξύ του κράτους , των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. 

δ. η πρόληψη κινδύνων που εμφανίζονται με την χρήση του χρήματος ως μέσου 

ανταλλαγής αγαθών. 
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7. Οι βασικοί λόγοι που συντελούν στον πολλαπλασιασμό και την εξέλιξη των αναγκών 

είναι οι εξής:  

α. Η τεχνολογία , η διαφήμιση και ο κορεσμός. 

β. Η συνήθεια , η μίμηση  , η αγορά και το χρήμα. 

γ. Η τεχνολογία , η διαφήμιση , η συνήθεια και η μίμηση. 

δ. Η αγορά , το χρήμα , το κράτος και τα νοικοκυριά. 

 

8. Το ψυγείο συντήρησης προϊόντων ενός  καταστήματος ψιλικών είναι αγαθό,  

α. Υλικό, διαρκές και καταναλωτό.  

β. Υλικό , καταναλωτό και καταναλωτικό. 

γ. Υλικό, διαρκές και κεφαλαιουχικό . 

δ. Άυλο , διαρκές και καταναλωτικό. 

 

9. Οι βασικές υποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται η καμπύλη παραγωγικών 

δυνατοτήτων είναι:  

α. Η οικονομία χρησιμοποιεί κάποιους παραγωγικούς συντελεστές , με δεδομένη 

τεχνολογία και παράγει διάφορα προϊόντα. 

β. Η οικονομία χρησιμοποιεί όλους τους  παραγωγικούς συντελεστές που διαθέτει 

αποδοτικά , με δεδομένη τεχνολογία και παράγει διάφορα προϊόντα. 

γ. Η οικονομία χρησιμοποιεί όλους τους  παραγωγικούς συντελεστές που διαθέτει 

αποδοτικά , με δεδομένη τεχνολογία και παράγει δύο μόνο  προϊόντα. 

δ. Η οικονομία χρησιμοποιεί τους παραγωγικούς συντελεστές που της ορίζει το  κράτος, με 

τεχνολογία που μεταβάλλεται  και παράγει μόνο τα αγαθά που ζητούν οι καταναλωτές. 

 

10. Το κράτος , οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά αποτελούν τις βασικές μονάδες του 

οικονομικού κυκλώματος , στο οποίο:  

α. οι ροές είναι προβληματικές και ίσου μεγέθους.  

β. οι ροές είναι συνεχείς και δεν έχουν πάντοτε το ίδιο μέγεθος. 

γ. το κράτος ελέγχει τις ροές και εξυπηρετεί αναλόγως επιχειρήσεις και νοικονυριά. 

δ. τα νοικοκυριά διακόπτουν συχνά τις ροές προς επιχειρήσεις και κράτος , μεταβάλλοντας 

το μέγεθος τους. 

 

Μονάδες 25 
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ΘΕΜΑ 3ο 

Α) Να αναπτύξετε τις  ιδιότητες της εξέλιξης και του πολλαπλασιασμού                                      

των οικονομικών αναγκών.   

Β)Ποια οικονομικά αγαθά ονομάζονται καταναλωτά, ποια καταναλωτικά και ποια 

κεφαλαιουχικά; 

Γ) Ποιοι είναι οι συντελεστές παραγωγής; Δώστε παραδείγματα.     

Δ) Τί αποδεχόμαστε ως χρήμα;   

Μονάδες  5+5+10+5 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

Να μεταφέρετε στο τετράδιο σας τον παρακάτω πίνακα παραγωγικών δυνατοτήτων μιας 

υποθετικής οικονομίας , η οποία , με δεδομένη τεχνολογία , παράγει μόνο τα αγαθά Χ και 

Ψ , χρησιμοποιώντας αποδοτικά όλους τους παραγωγικούς συντελεστές. 

Συνδυασμοί Χ Ψ ΚΕΧ ΚΕΨ 

Α 120 0   

   4 ; 

Β 80 ;   

   ; 0,5 

Γ ; 240   

   1 ; 

Δ 0 ;   
 

Α) Να συμπληρώσετε τον πίνακα παρουσιάζοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς.  

Μονάδες  9 

Β)Με την βοήθεια του κόστους ευκαιρίας , να εξετάσετε υπολογιστικά , ποιος από τους 

παρακάτω συνδυασμούς βρίσκεται  επί, δεξιά και αριστερά της Κ.Π.Δ. 

i) Κ(Χ=60,Ψ=180) , ii) Λ(Χ=110,Ψ=50) ,  iii) Ρ(Χ=15,Ψ=265)                                          Μονάδες  6 

Γ)Να υπολογίσετε πόσες μονάδες από το αγαθό Ψ θα θυσιαστούν ώστε να παραχθούν οι 

πρώτες 60 μονάδες του αγαθού Χ.                                                                                  Μονάδες  3 

Δ) Να υπολογίσετε πόσες μονάδες του αγαθού Χ θα θυσιαστούν ώστε να παραχθούν οι 

τελευταίες 25 μονάδες του αγαθού Ψ.                                                                          Μονάδες  3 

Ε)Να κατασκευάσετε την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων (Κ.Π.Δ.)                Μονάδες  4 

 

Ευχόμαστε επιτυχία!!! 


