
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑΤΑ  :   Β  ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2022 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΤΡΕΙΣ (3)  

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  

ΘΕΜΑ Α  

Α1. Να χαρακτηρί σετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας , δί πλα στο 

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

η πρόταση είναι  λανθασμένη.   

 

α.  Ανθρώπινο κεφάλαιο ονομάζουμε το  σύν ολο των  γνώσεων και  των  ικανοτήτων που αποκτά ο  

άνθρωπος με τη μόρφωση  και  την εμπειρία  του.   

β. Το χ ρήμα είναι  ένας εκ των  συντελεστών παραγωγής.     

γ.  H συνολική δαπάνη των καταναλωτών επί  του προϊόντος είναι  σταθερή γιατί  Q*P=A (συνάρτηση  

ισοσκελούς υπερβολής).  

δ. Η μείωση της ανεργίας σε  μία οικονομία προκαλεί  μετατόπιση της  ΚΠΔ προς  τ’  αρι στερά.     

ε.  Εάν  στο μέλλον  περιμένουμε αύξη ση της  τ ιμής ενός  αγ αθού,  τότε  θα έχουμε  αύξη ση  της ζήτησης  

των αγορών του  «σήμερα».    

Μονάδες 15  

Στις παρακάτω προτάσεις Α2  και  Α3  να γράψ ετε στο τετράδιό σας  τον αριθμό της πρότασης και ,  

δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί  στη  σωστή απάντηση.   

 

Α2.  Το  εναλλακτικό κόστος  του αγαθού Ψ σε  όρους  του αγαθού Χ είναι  4 .  Αυτό σημαίνει  ότι :  

α. για να παραχθεί  μία επι πλέον  μονάδα από το α γαθό Χ θα πρέπει  να θυσιαστούν 4 μονάδες από 

το αγαθό Ψ .    

β.  για να παραχθεί  μία  επιπλέον  μονάδα  από το αγαθό Ψ  θα πρέπει  να  θυσιαστούν  4  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 4 %.      

δ. μία αύξη ση της ποσότητας  του αγαθού Ψ  κατά 1% θα έχει  ως αποτέλεσμα τη  μείωση τ ης  

ποσότητας του  αγαθού Χ  κατά 4%.      

Μονάδες 5  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α3. Το έπιπλο της κουζίνας στο σπίτι  είναι :   

α.  καταναλωτό αγαθό .    

β.  κεφαλαιουχικό αγαθό .   

γ.  κεφαλαιουχικό και  καταναλωτό αγαθό .   

δ.  διαρκές  και  καταναλωτικό αγαθό .    

Μονάδες 5  

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Να περιγράψετε τη συμπεριφορά του ορθολογικού καταναλωτή.   

Μονάδες 25  

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  

ΘΕΜΑ Γ  

Έστω μια  οικονομία απασχολεί  5  εργαζόμεν ους και  παράγει  μόνο δύο αγαθά, το  Χ και  το Ψ.  Κάθε  

εργαζόμενος  μπορεί  να παράγει  είτε  20 μονάδες του  αγαθού Χ είτε  5  μονάδες  τ ου  αγαθού Ψ.  

 

Γ1. Να παρουσιάσετε τον πίνακα με  όλους τους δυνατούς μέγιστους συνδυασμούς παραγόμενων 

ποσοτήτων για τα αγαθά Χ  και  Ψ.   

Μονάδες 8  

Γ2. Να σχεδιαστεί  και  να οριστεί  η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων της οικονομίας.  Στη 

συνέχεια, να γίνει  καταγραφή  των υποθέσεων επί  των οποίων  στηρίζεται .    

Μονάδες 4  

Γ3.  Να υπολογίσετε  σε  όλους  τους  συνδυασμούς  το  Κόστος  Ευκαι ρίας του αγαθού Χ  σε όρους  του  

αγαθού Ψ και  το  Κόστος Ευκαιρίας  του αγαθού Ψ σε  όρους  του αγαθού Χ.  

Μονάδες 5  

Γ4.  Να χαρακτηρί σετε  το  Κόστος  Ευκαιρί ας του  αγαθού Χ  σε  όρους  του  αγαθού Ψ και  να  

αιτιολογήσετε σε  σχέση  με  τη  μορφή της Καμπύλης Παραγωγικών Δυνατοτήτων και  τους  

παραγωγικούς συνδυασμούς που χρησιμοποιούνται.     

Μονάδες 5  

Γ5.  Για να παραχθούν  60 μονάδες του αγαθού Χ , πόσες μονάδες  του αγαθού Ψ πρέπει  να  

θυσιαστούν;     

Μονάδες 3  

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΘΕΜΑ Δ   

Στον πίνακα δίνονται  οι  τιμές  κι  οι  ζητούμενες ποσότητες  του 

αγαθού «Μ».  

 

 Δ1.  Να κατασκευαστεί  η καμπύλη ζήτησης,  που μπορεί  να 

προκύψει  από τα δεδομένα του  πίνακα.  

Μονάδες 5  

 

Δ2. Να βρείτε την μορφή της συνάρτησης ζήτησης ,  που μπορεί  να  προκύψει  από τα δεδομένα του  

πίνακα, εάν γνωρίζετε ότι  είναι  γραμμική .   

Μονάδες 5  

 

Δ3. Να διατυπώσετε το  νόμο της ζήτησης  και  να αιτιολογήσετε  την ισχύ του.   

Μονάδες 5  

 

Δ4.  Να αναφέρετε ονομαστικά  τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης και  να εξηγήσετε 

ποιοι  από αυτούς  αφορούν στην ατομική και  ποιοι  στην αγοραία καμπύλη ζήτησης.   

Μονάδες 10  

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  

 P Q D  

Α  10  15 

Β  12  10 

Γ  20  5 


