
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑΤΑ  :   Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Β4&Β5) 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2021 (ΚΥΡΙΑΚΗ 17.10 .2021) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΤΡΕΙΣ (3) 

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. Τα νοικοκυριά, πολλές φορές, διαφέρουν ως προς τον τρόπο λήψης αποφάσεων.  

β. Ένα ακαλλιέργητο στρέμμα γης είναι συντελεστής παραγωγής.    

γ.  Το κύριο οικονομικό πρόβλημα δεν απασχολεί τις ανεπτυγμένες οικονομίες, π.χ. την 

οικονομία των ΗΠΑ ή της Γερμανίας.  

δ.  Κάθε αντικείμενο που είναι γενικά αποδεκτό ως μέσο συναλλαγής των αγαθών επέχει θέση 

χρήματος.     

ε.  Όλα τα οικονομούντα άτομα έχουν πλήρη γνώση των δεδομένων που επικρατούν στην 

αγορά.  

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 γραφείο ενός συμβολαιογράφου.  

δ.  όλα τα παραπάνω.  

Μονάδες 5  

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 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 το οικονομικό κύκλωμα  κάνοντας το σχετικό διάγραμμα. Ποια σχόλια 

μπορούν να γίνουν γι’  αυτό;  

Μονάδες 13  

 

Β2.  Από το οικονομικό κύκλωμα, να εξηγήσετε το κράτος  (Μονάδες 4) και τις επιχειρήσεις  

(Μονάδες 8) ως κοινωνικούς θεσμούς.   

Μονάδες 12  

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1. Να ορίσετε το φαινόμενο του καταμερισμού των έργων ή της εργασίας  (Μονάδες 2) και 

στη συνέχεια, να καταγράψετε τα πλεονεκτήματά του (Μονάδες 6) και το σοβαρό 

μειονέκτημά του (Μονάδες 3).  

Μονάδες 11  

 

Γ2. Να καταγράψετε τις ιδιότητες  των οικονομικών αναγκών (Μονάδες 6) καθώς και τους 

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

Μονάδες 14  

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΘΕΜΑ Δ  

Δ1.  Να ορίσετε τους συντελεστές παραγωγής :  εργασία, έδαφος/γη, κεφάλαιο  (Μονάδες 6 ).  

Κάποιοι οικονομολόγοι εκτιμούν πως σε αυτούς ανήκει και η επιχειρηματικότητα ,  οπότε να 

ορίσετε και την έννοια αυτή (Μονάδες 3).  

Μονάδες 9  

 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Δ2. Ποιο είναι το αντικείμενο μελέτης της Οικονομικής Επιστήμης  (Μονάδες  3);  Να 

καταγράψετε τα ερωτήματα  (Μονάδες 4) που εκφράζουν τις κατηγορίες των προβλημάτων 

που αντιμετωπίζει η Οικονομική Επιστήμη.  

Μονάδες  7  

 

Δ3. Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την οικονομική ζωή των ανθρώπων είναι η 

αβεβαιότητα  σχετικά με τα αποτελέσματα των ενεργειών τους.  Εξηγείστε με παραδείγματα 

πού φαίνεται αυτό και πώς αντιμετωπίζεται τα τελευταία χρόνια.  

Μονάδες 9 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


