
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Β ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΤΡΕΙΣ (3)  

Αναπροσαρμογή:  Η θεωρία (Θέμα Α + Β)  έχει μέγιστο το 50% και  

η θεωρία  (Θέμα Γ)  έχει μέγιστο το 50%.  

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 είνα ι σωστή, 

ή τη λέξη Λάθος ,  αν η πρόταση είναι  λανθασμένη.  

 

α.  Η απλή οικονομία του Κρούσου δεν ασχολείται με το πρόβλημα της ανάπτυξής της.     

β.  Οικονομικές ανάγκες ονομάζονται αυτές που για την ικανοποίησή τους απαιτούνται 

φθηνά αγαθά.   

γ.  Τα οικονομικά αγαθά ονομάζονται και εμπορεύματα επειδή αποτελούν αντικείμενο 

αγοραπωλησίας.   

δ.  Ένας άνεργος είναι εν δυνάμει  συντελεστής παραγωγής.  

ε.  Το νοικοκυριό μπορεί να αποτελείται  από ένα άτομο.  

Μονάδες 15  

 

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον α ριθμό καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις, και,  

δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί  στη σωστή απάντηση.  

 

1.  Οι υπηρεσίες των εθελοντών είναι:  

α.  άυλο αγαθό.   

β.  υλικό αγαθό.   

γ.  ελεύθερο αγαθό.     

δ.  καταναλωτικό αγαθό.  

 

2.  Ένα βιβλίο στη βι βλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τον αναγνώστη 

είναι  αγαθό:  

α. άυλο, διαρκές, καταναλωτικό.    

β.  άυλο, καταναλωτό, κεφαλαιουχικό.  

γ.  υλικό, διαρκές, κεφαλαιουχικό.  

δ. υλικό, καταναλωτό, καταναλωτικό.  

Μονάδες 10  

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ Β  

 

Β1.   

i .  Ποιες είναι  οι ιδιότητες των οικονομικών αναγκών; Τι  γνωρίζετε γι’  αυτές;  

Μονάδες 6  

i i .  Να περιγράψετε τους βασικούς λόγους που συντελούν στην εξέλιξη και  τον 

πολλαπλασιασμό των αναγκών.  

Μονάδες 8  

Β2.  

i .  Σε ποιες τρείς κατηγορίες ταξινομούμε τους συντελεστές π αραγωγής; Τι γνωρίζετε 

γι’  αυτές;  

Μονάδες 8  

i i .  Ποιο είναι το χαρακτηριστικό των συντελεστών παραγωγής;  

Μονάδες 3  

ΘΕΜΑ Γ  

 

Γ1.   

i .  Σε ποιους τομείς εντοπίζεται  η αβεβαιότητα στην οικονομική ζωή και πώς 

αντιμετωπίζεται στη σύγχρονη οικονομία;  

Μονάδες 8  

Γ2.  

i .  Ποια είναι  τα πλεονεκτήματα και ποιο είναι  το μειονέκτημα του καταμερισμού 

των έργων;  

Μονάδες 8  

i i .  Πώς ορίζεται η έννοια του χρήματος;  

Μονάδες 4  

i i i .  Πώς ορίζεται η έννοια της επιχειρηματικότητας;  

Μονάδες 4  

iv.  Πώς ορίζεται η έννοια της αγοράς;   

Μονάδες 4  

Γ3.  

i .  Ποιες αποφάσεις παίρνει συνειδητά ή ασυνείδητα ένα νοικοκυριό σχετικά με τη 

χρησιμοποίηση του εισοδήματός του;  

Μονάδες 3  

i i .  Από ποιους παράγοντες επηρεάζονται οι  αποφάσεις ενός νοικοκυριού;  

Μονάδες 2  

i i i .  Ποια είναι η βασική επιδίωξη και οδηγός στη λήψη αποφάσεων ε νός 

νοικοκυριού;   

Μονάδες 2  

iv.  Ποιες αποφάσεις παίρνει μία επιχείρηση;  

Μονάδες 5  

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

v.  Ποια είναι η βασική επιδίωξη και οδηγός στη λήψη αποφάσεων μίας 

επιχείρησης;  

Μονάδες 2  

vi.  Πώς ορίζονται τα εργατικά σωματεία;  

Μονάδες 2  

vi i.  Ποιος είναι ο ρόλος του κράτους στην οικονομική ζωή μίας χώρας;  

 

Μονάδες 6

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


