
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  B ΛΥΚΕΙΟΥ (B4 & B5) 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2021 (12.12.2021) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)  

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. Το εάν ο Ρ. Κρούσος  θα κατασκευάσει μία καλύβα ή θα φτιάξει ένα δίχτυ αφορά στο πρόβλημα 

της διανομής που αντιμετωπίζει η οικονομία του.  

β. Η αγορά δεν περιλαμβάνει μόνο το γεωγραφικό χώρο όπου γίνονται αγοραπωλησίες.  

γ.  H ηλεκτρική κουζίνα που έχει η Φρόσω στο σπίτι  της  είναι  κεφαλαιουχικό αγαθό επειδή βοηθά 

να φτιάξει φαγητό.  

δ. Η οργάνωση των εργατών σε σωματεία επιτρέπει τη διαπραγμάτευση με τον εργοδότη και την 

εξασφάλιση καλύτερη όρων απασχόλησης.  

ε.  Στην ανάλυση του οικονομικού συστήματος και της λειτουργίας της αγοράς γίνεται  συνήθως η 

υπόθεση ότι τα οικονομούντα άτομα έχουν πλήρη γνώση των δεδομένων που επικρατούν.  

Μονάδες 15  

 

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

δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

 

Α2.  Η  μουσική του βιολιστή είναι:  

α. υλικό αγαθό.  

β. άυλο αγαθό.  

γ.  ελεύθερο αγαθό.   

δ.  όλα τα παραπάνω είναι σωστά.  

Μονάδες 5 

 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α3. Η σχετική έλλειψη ή στενότητα των αγαθών σημαίνει ότι:   

α.  δεν υπάρχουν πολλά αγαθά στην οικονομία.     

β.  το πρόβλημα θα εξαλειφθεί μελλοντικά με τη βελτίωση της τεχνολογίας .   

γ.  οι ανάγκες των ανθρώπων είναι πολλές .        

δ.  οι παραγωγικές  δυνατότητες της οικονομίας είναι περιορισμένες σε σχέση με τις ανάγκες των 

ανθρώπων. 

Μονάδες 5  

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β  

Β1.  Είναι γεγονός ότι η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων (Κ.Π.Δ) μίας οικονομίας ,  που παράγει  

μόνο δύο αγαθά, το μολύβι και το μήλο,  μπορεί να μετατοπιστεί για κάποιους λόγους. Να δείξετε 

διαγραμματικά και να εξηγήσετε αναλυτικά, τι  θα συμβεί στην Κ.Π.Δ. ,  εάν:  

 

(α) αυξηθούν οι συντελεστές παραγωγής  

(β)  χειροτερεύσει  η  τεχνολογία παραγωγής 

των μήλων  

(γ)  αυξηθεί η ανεργία  

(δ) δημιουργηθούν 50.000 νέες θέσεις 

εργασίας  

(ε)  έρθουν 80.000 οικονομικοί μετανάστες  

(στ)  μεταναστεύσουν 10.000 εργαζόμενοι  οι 

οποίοι απασχολούνται στην παραγωγή των 

μήλων αλλά ταυτόχρονα, βελτιωθ εί  η 

τεχνολογία παραγωγής των μολυβιών  

Να γίνει  ξεχωριστό διάγραμμα για κάθε περίπτωση  και  να είναι  εμφανείς  τόσο η  αρχική όσο και  η  τελική  

Κ.Π .Δ.   

Μονάδες 12 

 

Β2. Να παρουσιάσετε τις ιδιότητες των αναγκών καθώς και τους βασικούς λόγο υς που συντελούν 

στον πολλαπλασιασμό και την εξέλιξή τους.  

Μονάδες 13  

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1.  Μια υποθετική οικονομία παράγει μόνο δύο αγαθά, το βιβλίο και το κινητό. Στον παρακάτω 

πίνακα παρουσιάζονται έξι  συνδυασμοί ποσοτήτων των αγαθών που παράγει η εν λόγω οικονομία.  

Αφού γράψετε τι  δείχνει (Μονάδες 2) και σε ποιες υποθέσεις (Μονάδες 3) στηρίζεται  η Καμπύλη 

Παραγωγών Δυνατοτήτων, να την σχεδιάσετε  (Μονάδες 3) .   

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ  ΒΙΒΛΙΑ  ΚΙΝΗΤΑ  

Α  100 0 

Β  80 40 

Γ  60 70 

Δ  40 90 

Ε  20 105 

Ζ  0  110 

  

Μονάδες 8  

 

Γ2.  Να υπολογίσετε  και να σχολιάσετε  το κόστος ευκαιρίας των βιβλίων σε όρους κινητών και  το 

κόστος ευκαιρίας των κινητών σε όρους βιβλίων σε όλους τους συνδυασμούς.  

Μονάδες 5 

 

Γ3.  Αν η παραγωγή των κινητών αυξηθεί  κατά 20% και ταυτόχρονα η πα ραγωγή των βιβλίων 

υποδιπλασιαστεί,  να σχεδιάσετε στο ίδιο διάγραμμα τη νέα Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων 

(Μονάδες 3) και να σχολιάσετε τη μορφή και την κλίση της (Μονάδες 2).    

Μονάδες 5

 

Γ4.  Να εξετάσετε και να εξηγήσετε εάν οι παρακά τω συνδυασμοί  είναι  εφικτοί ,  ανέφικτοι  ή άριστοι:    

i .  Κ (βιβλία  = 40, κινητά  =  100)  

i i .  Λ (βιβλία  =  70, κινητά  =  60)  

i i i .  Μ (βιβλία  =  70, κινητά  =  70)  

Μονάδες 6 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΘΕΜΑ Δ  

Έστω ότι οι παραγωγικές δυνατότητες  μίας υποθετικής οικονομίας που παράγει δύο αγαθά, Χ και  

Ψ, δίνονται  από τη συνάρτηση Ψ=20 –  2Χ.  

 

Δ1.  Να παραστήσετε γραφικά την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων (Κ.Π.Δ.)  (Μονάδες 3) και να 

σχολιάσετε τη μορφή και την κλίση της (Μονάδες 2) .   

Μονάδες 5  

 

Δ2.  Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ και  το κόστος 

ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ (Μονάδες 2)  καθώς και  να το σχολιάσετε (Μονάδες 

3).    



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Μονάδες 5  

 

Δ3.  Να  βρείτε την μέγιστη παραγόμενη ποσότητα για τους παρακάτω συνδυασμούς :   

i .  Κ (Χ = 5,  Ψ = ?)   

i i .  Λ (Χ = 4,  Ψ = ?)   

και στη συνέχεια, να υπολογίσετε (α) την απόλυτη και την ποσοστιαία μεταβολή του Χ καθώς και  

(β)  την απόλυτη και την ποσοστιαία μεταβολή του Ψ κατά την μετάβαση από τον συνδυασμό Κ στον 

συνδυασμό Λ.  

Μονάδες 4  

 

Δ4. Μια τεχνολογική μεταβολή διαμόρφωσε τη συ νάρτηση παραγωγής Ψ=40 -4Χ. Να παραστήσετε 

γραφικά την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων (Κ.Π.Δ.)  στο ίδιο διάγραμμα με το προηγούμενο  

(Μονάδες 3) και να σχολιάσετε τη μορφή και την κλίση της (Μονάδες 2).   Στη συνέχεια, να 

υπολογίσετε το νέο κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ και το νέο κόστος 

ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ (Μονάδες 2)  καθώς και  να το σχολιάσετε (Μονάδες 

3).  Τελικά, η μεταβολή αυτή δείχνει βελτίωση ή χειροτέρευση της τεχνολογίας και γιατί (Μονάδε ς 

1);   

Μονάδες 11 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


