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ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΔΥΟ (2) 

 

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. Η  Οικονομική Επιστήμη μελετάει  εκείνα τα αγαθά που είναι  αποτέλεσμα της παραγωγικής  

προσπάθειας των ανθρώπων.  

β. Το ιδιωτικό αυτοκίνητο μιας οικογένειας είναι κεφαλαιουχικό  αγαθό, ενώ το ίδιο 

αυτοκίνητο αν ανήκει  σε μια εταιρεία είναι καταναλωτικό  αγαθό.  

γ.  Συνήθως το νοικοκυριό ταυτίζεται με  την οικογένεια.  

δ.  Σε  μικρές επιχειρήσεις,  όπως μια βιοτεχνία ή ένα μικρό  εμπορικό στη γειτονιά σας , η  

προσπάθεια για το μέγιστο κέρδος μπορεί να μην είναι συνειδητή  ή φανερή.  

ε.    Το Κράτος είναι η ισχυρότερη συλλογικ ή οντότητα και η συμπεριφορά του επηρεάζει σε  

περιορισμένο  βαθμό την οικονομική ζωή της χώρας και τις  αποφάσεις των επιχειρήσεων και  

των  νοικοκυριών.  

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. Η έννοια της αγοράς περιλαμβάνει :  

α.  τη λαϊκή αγορά της  γειτονιάς.    

β.  τις αγοραπωλησίες μέσω internet.   

γ.  τις αγοραπωλησίες στο γραφε ίο ενός συμβολαιογράφου.   

δ.  όλα τα παραπάνω.  

Μονάδες 5  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α3. Το βιβλίο του φροντιστηρίου «ΣΥΝ» είναι:    

α.  υλικό,  διαρκές και  κεφαλαιουχικό αγαθό.  

β.  υλικό, καταναλωτό και  κεφαλαιουχικό αγαθό.  

γ.  υλικό, διαρκές και  καταναλωτικό αγαθό.  

δ.  άυλο/υπηρεσία,  διαρκές και  κεφαλαιουχικό αγαθό.  

Μονάδες 5  

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Να περιγράψετε την οικογένεια  ή το νοικοκυριό  ως κοινωνικό θεσμό.  

Μονάδες 13  

Β2.  Να  εξηγήσετε το κράτος  (Μονάδες 4)  και τις  επιχειρήσεις  (Μονάδες 8)  ως κοινωνικούς  

θεσμούς.   

Μονάδες 12  

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1. Να ορίσετε  τις έννοιες  «διαρκή αγαθά», «καταναλωτά αγαθά», «κεφαλαιουχικά/ 

επενδυτικά αγαθά», «καταναλωτικά αγαθά» δίνοντας δύο παραδείγματα για κάθε ορισμό.  

Μονάδες 8 

Γ2. Να καταγράψετε τις ιδιότητες  των οικονομικών αναγκών (Μονάδες 9)  καθώς και τους 

βασικούς λόγους  που συντελούν στον πολλαπλασιασμό και την εξέλιξή τους  (Μονάδες 8).    

Μονάδες 17 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΘΕΜΑ Δ  

Δ1.  Να ορίσετε  τις έννοιες  «οικονομικά αγαθά» και «ελεύθερα αγαθά».  

Μονάδες 10 

Δ2. Ποιο είναι το αντικείμενο μελέτης της Οικονομικής Επιστήμης  (Μονάδες  7);  Να 

καταγράψετε  τα ερωτήματα  (Μονάδες  8)  που εκφράζουν τις  κατηγορίες των προβλημάτων 

που αντιμετωπίζει η  Οικονομική Επιστήμη.  

Μονάδες  15  

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


