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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. Πολλαπλασιασμός των αναγκών σημαίνει  δημιουργ ία νέων αναγκών.  

β. Αντικειμενικός σκοπός της επιχείρησης και οδηγός της στη λήψη των διάφορων 

αποφάσεων είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους, δηλαδή η επίτευξη του μεγαλύτερου 

δυνατού κέρδους.  

γ. Ως ανθρώπινο κεφάλαιο  ορίζουμε την καταβολή ανθρώπινης προσπάθειας, σωματικής 

και  πνευματικής, για την παραγωγή κάποιου προϊόντος.  

δ. Το χρηματικό κόστος δεν είναι παρά το πραγματικό ή εναλλακτικό κόστος εκφρασμένο 

σε χρήμα.  

ε .  Κάθε αντικείμενο που είναι μερικώς  αποδεκτό ως μέ σο συναλλαγής των αγαθών επέχει 

θέση χρήματος.  

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.  

 

1.  Το εναλλακτικό κόστος του αγαθού Ζ σε όρους του αγαθού Χ είναι  3.  Αυτό σημαίνει  ότι:   

α. για να παραχθεί  μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Χ θα πρέπει να θυσιαστούν 3 

μονάδες από το αγαθό Ζ.    

β. για να παραχθεί  μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Ζ θα πρέπει να θυσιαστούν 3 

μονάδες από το αγαθό Χ.    

γ. μία αύξηση της ποσότητας του αγαθού Χ κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 

ποσότητας του αγαθού Ζ κατά 3%.      



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

δ. μία αύξηση της ποσότητας του αγαθού Ζ κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 

ποσότητας του αγαθού Χ κατά 3%.      

 

2. Ένα ψυγείο σε ένα κρεοπωλείο είναι αγαθό:   

α. άυλο, διαρκές, καταναλωτικό.    

β. άυλο, καταναλωτό, κεφαλαιουχικό.  

γ. υλικό, διαρκές, κεφαλαιουχικό.  

δ. υλικό, καταναλωτό, καταναλωτικό.   

Μονάδες 10  

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Να περιγράψετε το οικονομικό κύκλωμα. Ποια σχόλια μπορείτε να κάνετε γι’  αυτό 

(Μονάδες 2);  Απαιτείται διαγραμματική απεικόνιση.  

Μονάδες 13  

Β2. Ποιο είναι το αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας (ή της Οικονομικής Επιστήμης) 

(Μονάδες 4) και  με ποια ερωτήματα μπορεί να εκφραστεί (Μονάδες 8);   

Μονάδες 12  

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  

ΘΕΜΑ Γ  

Μία οικονομία παράγει δύο αγαθά x και y .  Η σχέση που συνδέει τα δύο αγαθά είναι:  

2𝑥 + 5𝑦 = 1200 

Γ1.   Να χαρακτηρίσετε τους συνδυασμούς, αιτιολογώντας κάθε φορά τις απαντήσεις σας:  

i .  x = 250, y = 120 

ii .  x = 150, y =250  

ii i .  x = 400, y = 80  

Μονάδες 9  

Γ2.  Να βρεθεί και να σχολιαστεί το εναλλακτικό  κόστος  του χ σε όρους y και του y σε όρους 

χ.  

Μονάδες 4  

Γ3. Να βρεθεί η μέγιστη ποσότητα παραγωγής από το αγαθό y εάν του  χ είναι 200.  

Μονάδες 4  

Γ4.  Να κατασκευαστεί και να σχολιαστεί η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων της 

οικονομίας.  
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Μονάδες 8  

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΘΕΜΑ Δ  

 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται ορισμένοι συνδυασμοί ποσοτήτων παραγωγής των 

αγαθών Χ και Ζ που βρίσκονται πάνω στην Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων μίας 

υποθετικής οικονομίας.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δ1 .  Κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς, να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα στα 
οποία υπάρχει  (;) .  Κατόπιν,  να σχεδιάσετε την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων και να 
σχολιάσετε την μορφή και την κλίση της.  

Μονάδες 5  
 
Δ2.  Εάν η οικονομία παράγει  στο συνδυ ασμό (Χ=500, Ζ=3.500), εξαντλεί όλες τις 
παραγωγικές δυνατότητές της; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 3  
 
Δ3.  Με ποιον τρόπο ένας εφικτός συνδυασμός παραγωγής μπορεί  να μεταβεί  πάνω στην 
Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων;  

Μονάδες 3  
 

Δ4.  Να υπολογίσετε πόσες μονάδες από το αγαθό Ζ θα θυσιαστούν για να παραχθούν οι 

τελευταίες  600 μονάδες του αγαθού Χ.  

Μονάδες 5  

 

Δ5.  Έστω ότι παράγονται 1.600 μονάδες του αγαθού Χ και η οικονομία θέλει να αυξήσει  

την παραγόμενη ποσότητά του, έτσι  ώστε όλοι  οι παραγωγ ικοί  συντελεστές να 

απασχολούνται αποκλειστικά και μόνο στην παραγωγή του. Πόσες μονάδες του αγαθού Ζ 

πρέπει να θυσιαστούν;   

Μονάδες 4  

Δ6.  Να ορίσετε την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων και να καταγράψετε τις 
υποθέσεις της.  

Μονάδες 5  

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!   

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ  ΑΓΑΘΟ Χ  ΑΓΑΘΟ Ζ  ΚΕΧ  σ ε  

ό ρ ο υ ς  Ζ  

ΚΕΖ  σ ε  

ό ρ ο υ ς  Χ  

Α  0  5.000   

   2 ;  

Β  1.000 ;    

   ;  1/3  

Γ  ;  1.500   

   ;  ;  

Δ  1.800 ;    


