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ΟΜΑΔΑ  Α 

ΘΕΜΑ Α: 

Για τισ παρακάτω προτάςεισ από Α1. μζχρι και  Α5. να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον 

αριθμό τησ καθεμιάσ και δίπλα ςε κάθε αριθμό τη λζξη Σωστό, αν η πρόταςη είναι ςωςτή, ή 

τη λζξη  Λάθος,  αν η πρόταςη είναι λανθαςμζνη. 

Α1.  Αντικείμενο τθσ Πολιτικισ Οικονομίασ είναι θ μελζτθ των οικονομικϊν προβλθμάτων 

που δθμιουργοφνται μζςα ςε μια επιχείρθςθ. 

Α2.  Στισ ςφγχρονεσ οικονομίεσ εκατομμφρια άτομα παίρνουν ταυτόχρονα αλλά χωριςτά τισ 

δικζσ τουσ αποφάςεισ και το αποτζλεςμα αυτϊν των αποφάςεων προκφπτει μζςω 

πολφπλοκων μθχανιςμϊν. 

Α3.  Τα εμπορεφματα ονομάηονται αλλιϊσ προϊόντα ι οικονομικά αγακά. 

Α4.  Το κφριο χαρακτθριςτικό τθσ επιχείρθςθσ είναι ότι αποτελείται από άτομα που 

αποφαςίηουν από κοινοφ για τα οικονομικά κζματα. 

Α5.  Το πραγματικό κόςτοσ ενόσ αγακοφ είναι τα άλλα αγακά που κυςιάςτθκαν για τθν 

παραγωγι του. 
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Για τισ προτάςεισ από  Α6.  μζχρι και Α7. γράψτε ςτο τετράδιό ςασ τον αριθμό τησ καθεμιάσ 

και δίπλα ςε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή απάντηςη. 

Α6.  Οι βαςικοί λόγοι που προςδιορίηουν τισ ιδιότθτεσ των αναγκϊν είναι: 

α.  θ μίμθςθ και θ τεχνολογία 

β.  θ ςυνικεια και θ διαφιμιςθ 

γ.  όλα τα παραπάνω 

δ.  κανζνα από τα παραπάνω. 
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Α7.  Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί οικονομικι απόφαςθ του νοικοκυριοφ: 

α.  θ γεωγραφικι κζςθ όπου κα εγκαταςτακεί το νοικοκυριό 

β.  πόςο μζροσ του ειςοδιματοσ κα καταναλϊςει και πόςο κα αποταμιεφςει 

γ.  το κοινωνικό περιβάλλον που κα επιλζξει για να ηιςουν τα μζλθ του 

δ.  όλα τα παραπάνω αποτελοφν οικονομικζσ αποφάςεισ του νοικοκυριοφ. 
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ΟΜΑΔΑ  Β 

ΘΕΜΑ Β: 

Β1.  α) Αναπτφξτε τθν ζννοια και το περιεχόμενο του καταμεριςμοφ των ζργων ι τθσ 

εργαςίασ.  (Μονάδες  10). 

      β)  Ποια είναι τα πλεονεκτιματα του καταμεριςμοφ των ζργων; Να αναπτυχκοφν. 

(Μονάδες  10). 
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Β2.  Τι γνωρίηετε για το κφριο οικονομικό πρόβλθμα  
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ΟΜΑΔΑ  Γ

ΘΕΜΑ Γ: 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακασ μιασ υποκετικισ οικονομίασ: 

Συνδυασμοί 
Αγαθό 

Χ 

Αγαθό 

Ψ 

Κόστος Ευκαιρίας 

Χ σε όρους Ψ 

Κόστος Ευκαιρίας 

Ψ σε όρους Χ 

Α ; 300 

2 0,5 

Β ; 220 

; 1/3 

Γ 70 ; 

; 1/4 

Δ 90 50 

; ; 

Ε 100 ; 

Γ1.  Αφοφ μεταφζρετε τον πίνακα ςτο τετράδιό ςασ καλφψτε τα κενά του προβαίνοντασ 

ςτουσ ανάλογουσ υπολογιςμοφσ.  (Μονάδες  8). Το κόςτοσ ευκαιρίασ του αγακοφ Χ ςε 

όρουσ του αγακοφ Ψ είναι αυξανόμενο; Αν ναι, αιτιολογιςτε τθν απάντθςι ςασ με βάςθ 

τουσ παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ τθσ οικονομίασ που παράγει τα αγακά Χ και Ψ.  (Μονάδες  

12). 
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Γ2.  Υπολογίςτε ποια είναι θ μζγιςτθ ποςότθτα του αγακοφ Ψ που μπορεί να παραχκεί, 

όταν παράγονται 75 μονάδεσ από το αγακό Χ. 
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Γ3.  Κάνοντασ τουσ  ανάλογουσ υπολογιςμοφσ εξετάςτε που βρίςκεται ο ςυνδυαςμόσ Κ(Χ = 

92, Ψ = 30) ςε ςχζςθ με τθν Καμπφλθ Παραγωγικϊν Δυνατοτιτων. Εξθγιςτε πϊσ αυτόσ 

ονομάηεται και ποια είναι θ οικονομικι του ςθμαςία. 
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Γ4.  Για να παραχκοφν οι 80 πρϊτεσ μονάδεσ του αγακοφ Χ , πόςεσ μονάδεσ του αγακοφ Ψ 

πρζπει να κυςιαςτοφν; 
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