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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  

ΘΕΜΑ Α  

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις  προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα 

στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή  

Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  

 

α. Καταναλωτά αγαθά λέμε αυτά που προορίζονται  γ ια τους καταναλωτές.  

β. Η αιολική ενέργεια που παράγουν οι ανεμογεννήτριες δεν είναι αγαθό γιατί  βρίσκεται  

ελεύθερη στη φύση.  

γ. Η παραγωγή ενός ανέφικτου συνδυασμού παραγωγής σε μία οικονομία μπορεί να γίνει  

εφικτή με τη μείωση της ανεργίας.   

δ. Ένα χαρακτηριστικό των ροών του οικονομικού κυκλώματος είναι  ότι έχουν πάντα το 

ίδιο μέγεθος.  

ε .  Το χαρακτηριστικό των εργαλείων είναι ότι αποτελούν παραχθέντα μέσα παραγωγής.   

Μονάδες 15  

 

Στις παρακάτω προτάσεις Α2  και Α3  να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης 

και, δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

 

Α2.  Το  κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ είναι  2 . Αυτό σημαίνει  ότι:  

α. για να παραχθεί  μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό  Χ θα πρέπει  να θυσιαστούν 2 

μονάδες από το αγαθό Ψ .    

β. για να παραχθεί  μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Ψ  θα πρέπει να θυσιαστούν 2  

μονάδες από το αγαθό Χ.    

γ. μία αύξηση της ποσότητας του αγαθού Χ κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μ είωση της 

ποσότητας του αγαθού Ψ κατά 2%.      

δ. μία αύξηση της ποσότητας του αγαθού Ψ  κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 

ποσότητας του αγαθού Χ κατά 2 %.      

 

Α3.  Οι βασικοί λόγοι που συντελούν στον πολλαπλασιασμό και στην εξέλιξη των αναγκών 

είναι:  

α. κορεσμός, διαφήμιση, τεχνολογία, συνήθεια.     

β. μίμηση, διαφήμιση, τεχνολογία, συνήθεια.      



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

γ. διαφήμιση, κορεσμός, συνήθεια, μίμηση.  

δ. κορεσμός, τεχνολογία, συνήθεια, μίμηση.  

Μονάδες 10  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Να αναφέρετε τρία παραδείγματα παραγ όντων που προκαλούν αβεβαιότητα στην 

οικονομική ζωή. Πώς προσπάθησαν οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα στην 

οικονομική ζωή;   

Μονάδες 12  

 

Β2. Να δώσετε τον ορισμό των συντελεστών παραγωγής, να περιγράψετε τις τρεις 

κατηγορίες που ταξινομούνται οι  συντελεστές παραγωγής και να δώσετε παραδείγματα.   

Μονάδες 13  

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  

ΘΕΜΑ Γ  

Μία οικονομία παράγει δύο αγαθά, το Χ και  Ζ.  Έστω ότι στην οικονομία απασχολούνται 6 

εργάτες και ο ένας μπορεί να παράγει είτε 5 Χ είτε 6 Ζ.  

 

Γ1.  Να κατασκευάσετε την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων της Οικονομίας και  να 

σχολιάσετε την μορφή και την κλίση της.  

Μονάδες 8  

 

Γ2.  Να βρεθεί σε όλους τους συνδυασμούς  το εναλλακτικό  κόστος  του Χ  σε όρους Ζ  και στη 

συνέχεια, να σχολιαστεί.  

Μονάδες 6  

 

Γ3. Να χαρακτηρίσετε τους παρακάτω συνδυασμούς, αιτιολογώντας κάθε φορά τις 

απαντήσεις σας:  

i .  Χ = 24 ,  Ζ  = 6  

i i .  Χ =  11 ,  Ζ  =24  

i i i .  Χ = 17, Ζ  = 20  

Μονάδες 6  

 

Γ4.  Να υπολογίσετε την εξίσωση παραγωγής βάσει των δυνατοτήτων της οικονομίας.  

Μονάδες 5  

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΘΕΜΑ Δ  

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται ορισμένοι συνδυασμοί ποσοτή των παραγωγής των 

αγαθών Χ και  Ψ  που βρίσκονται πάνω στην Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων μίας 

υποθετικής οικονομίας.   

 

Δ1 .  Κάνοντας τους κατάλληλους 

υπολογισμούς, να συμπληρώσετε 

τα κενά του πίνακα.  

Μονάδες 5  

 

Δ2.  Να εξετάσετε αν οι  

συνδυασμοί Κ (Χ =50, Ψ=110),  Λ 

(Χ=60, Ψ=90) και Μ(Χ=106,Ψ=10) 

είναι εφικτοί, ανέφικτοι, άριστοι  

και  να αιτιολογήσετε κάθε φορά το 

χαρακτηρισμό  που κάνετε.  

Μονάδες 6  

 

Δ3.  Αν η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής του Ψ διπλασιάσει τις παραγωγικές 

δυνατότητες του αγαθού αυτού, να σχεδιάσετε την αρχική και τη νέα Καμπύλη 

Παραγωγικών Δυνατοτήτων σε κοινό διάγραμμα, καθώς και  να σχολιάσετε την μορφή κ αι  

την κλίση τους.  

Μονάδες 5  

 

Δ4.  Να υπολογίσετε πόσες μονάδες από το αγαθό Ψ  θα θυσιαστούν για να παραχθούν οι  

πρώτες   100 μονάδες του αγαθού Χ .   

Μονάδες 4 

 

Δ5 .  Να ορίσετε την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων και να καταγράψετε τις 

υποθέσεις που στηρίζεται .   

Μονάδες 5  

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!   

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ  ΑΓΑΘΟ Χ  ΑΓΑΘΟ Ψ  ΚΕΧ  σ ε  

ό ρ ο υ ς  Ψ  

Α  0  Ψ Α   

   1  

Β  60 Ψ Β   

   1,5  

Γ  100 Ψ Γ   

   4  

Δ  105 Ψ Δ   

   10 

Ε  106 Ψ Ε   


