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ΘΕΜΑ Ο  

Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1.1.,  μέχρι και Α.1.5. , να γράψετε τον 

αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι 

σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  

 

Α.1.1. Ο κορεσμός αποτελεί ιδιότητα των αναγκών.   

(Μονάδες 3)  

 

Α.1.2. Η μετανάστευση ποσοστού 20% του εργατικού δυναμικού μιας 

υποθετικής οικονομίας στο εξωτερικό μετατοπίζει   την Κ.Π.Δ. της 

οικονομίας κάτω και αριστερά.  

(Μονάδες 3)  

 

Α.1.3 .  Η συνεχής οικονομική ανάπτυξη είναι δυνατό να εξαλείψει τελείως 

το κύριο οικονομικό πρόβλημα κάθε κοινωνίας.  

 (Μονάδες 3)  

 

 

 

 

 



 

 

 

 Α.1.4. Για την παραγωγή 60 μονάδων του αγαθού Κ θυσιάζονται 120 

μονάδες του αγαθού Λ. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος ευκαιρίας του αγαθού 

Λ σε όρους αγαθού Κ είναι 2.  

(Μονάδες 3)  

 

Α.1.5.  Το χρήμα είναι παραγωγικός συντελεστής.  

 (Μονάδες 3)  

 

Στις προτάσεις Α.2.1. και Α.2.2.  να γράψετε τον αριθμό της πρότασης στο 

τετράδιο σας και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση.  

 

Α.2.1. Καταναλωτά αγαθά είναι αυτά που  χρησιμοποιούνται:  

 α.  Αποκλειστικά από τους καταναλωτές.  

 β.  Αποκλειστικά στην παραγωγή.  

 γ.  Μια μόνο φορά για τον σκοπό που έχουν παραχθεί.  

 δ.     Πολλές φορές για τον σκοπό που έχουν παραχθεί.  

(Μονάδες 5)  

 

Α.2.2. Τα οικονομούντα άτομα στηρίζουν τις αποφάσεις τους:  

α.    Στη βεβαιότητα του αποτελέσματος.  

β.    Στην αβεβαιότητα του αποτελέσματος.  

γ.  Στις προσδοκίες που τα άτομα διαμορφώνουν για τα αποτελέσματα των 

πράξεων τους.  

δ.    Σε όλα τα παραπάνω.  

(Μονάδες 5)  

 



 

 

 

ΘΕΜΑ Ο  

Να περιγράψετε:  

α.   Τον παραγωγικό συντελεστή εργασία.  

β.   Το οικονομικό κύκλωμα.  Να κατασκευάσετε το σχετικό διάγραμμα.  

(Μονάδες 25)  

 

ΘΕΜΑ Ο  

Δίνεται ο πιο κάτω πίνακας με τους μέγιστους συνδυασμούς παραγωγικών 

δυνατοτήτων μιας οικονομίας που παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ. 

Απασχολούνται όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές ορθολογικά και η 

τεχνολογία παραγωγής είναι δεδομένη.  

 

Συνδυασμοί  Αγαθό Χ  Αγαθό Ψ  Χ όρους σε Ψ τουΚ.Ε.  

Α 6.000 0  

   2 

Β ;      500  

   4 

Γ 3.000 1.000  

   6 

Δ 0 1.500  

 

α.  Αφού συμπληρώσετε το κενό του πίνακα παρουσιάζοντας τους 

απαραίτητους υπολογισμούς, να αξιολογήσετε και να σχολιάσετε το 

εναλλακτικό κόστος του αγαθού Χ σε όρους αγαθού Ψ ως αυξανόμενο, 

μειούμενο ή σταθερό.    

(Μονάδες 15) 



 

 

 

β. Πόσες μονάδες θα πρέπει να θυσιασθούν από το αγαθό Ψ, για να 

παραχθούν οι 2.000 τελευταίες μονάδες του αγαθού Χ;  

(Μονάδες 10) 

ΘΕΜΑ Ο  

Δίνεται ο πιο κάτω πίνακας με τους μέγιστους συνδυασμούς παραγωγικών 

δυνατοτήτων μιας υποθετικής οικονομίας που παράγει δύο αγαθά  Χ και Ψ. 

Απασχολούνται όλοι οι διαθέσιμοι παραγωγικοί συντελεστές ορθολογικά 

και η τεχνολογία παραγωγής είναι δεδομένη.  

Συνδυασμοί  Αγαθό Χ  Αγαθό Ψ  

Α 10.000 0 

   

Β 9.000 2.000 

   

Γ 5.000 4.000 

   

Δ 0 6.000 

 

α. Να  υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του αγαθών Χ και Ψ.  

(Μονάδες 5) 

 

β. Να υπολογίσετε τις μονάδες που θα πρέπει να θυσιασθούν από το αγαθό 

X, για να παραχθούν οι 3.200 τελευταίες μονάδες του αγαθού Ψ .  

(Μονάδες 10) 

                                                        



 

 

 

γ. Έστω ότι παράγονται 5.000 μονάδες του αγαθού Χ. Πόσες μονάδες του 

αγαθού Ψ πρέπει να θυσιαστούν για να αυξηθεί η παραγωγή του αγαθού 

Χ κατά 4.100 μονάδες;  

 (Μονάδες 10) 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


