
 

 

                       

 

 

ΑΡΧΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ 

28 / 11 / 2020 

Διαγώνισμα 1                                                         
                                                                               
                                               ΟΜΑΔΑ  ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ  Α: 

Α1. Για τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της κάθε 

πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη 

λέξη  Λάθος,  αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

 

α. Αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας είναι η μελέτη των οικονομικών 

προβλημάτων που δημιουργούνται μέσα σε μια επιχείρηση. 

 

β.  Καταναλωτά είναι τα αγαθά που χρησιμοποιούνται μία μόνο φορά για τον σκοπό 

που έχουν παραχθεί χωρίς να μεταβληθεί η αρχική τους υπόσταση. 

 

γ. Τα αγαθά τα οποία γίνονται αντικείμενο αγοράς και πώλησης ονομάζονται 

εμπορεύματα.  

 

δ. Το κύριο χαρακτηριστικό του νοικοκυριού είναι ότι αποτελείται από άτομα που ο 

καθένας αποφασίζει χωριστά για τα οικονομικά θέματα. 

 

ε.  Ο χώρος που γίνονται αγοραπωλησίες ονομάζεται αγορά και για το λόγο αυτό 

περιορίζεται σε έναν γεωγραφικό χώρο. 

 

                                                                                                                      Μονάδες 20          
 

Για τις προτάσεις από  Α.2.  μέχρι και Α.3. γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 

καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 

Α2.  Το ψυγείο στο σπίτι ενός νοικοκυριού είναι αγαθό: 

α.  υλικό, διαρκές, καταναλωτό 

β.  καταναλωτικό, διαρκές, κεφαλαιουχικό 

γ.  υλικό, διαρκές, καταναλωτικό 

δ.  διαρκές, υλικό, επενδυτικό. 

                                                                                                                      Μονάδες  5 

 

Α3.  Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν επηρεάζει τις οικονομικές αποφάσεις 

του νοικοκυριού: 

α. το μέγεθος του εισοδήματος 

β. το μέγεθος του νοικοκυριού και η ηλικία των μελών του  

γ. το μορφωτικό επίπεδο των μελών του νοικοκυριού 



 

 

δ.  η γεωγραφική θέαση όπου είναι εγκατεστημένο και το κοινωνικό περιβάλλον 

μέσα στο οποίο ζουν τα μέλη του. 

                                                                

Μονάδες  5 

 

 

                                          ΟΜΑΔΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ  Β: 

Β1.  Τι γνωρίζετε για τις ιδιότητες των αναγκών Εξέλιξη και Πολλαπλασιασμός; 

                                                                                                                       Μονάδες  8 

Β2. Αναπτύξτε τους βασικούς λόγους που συντελούν στην Εξέλιξη και τον 

Πολλαπλασιασμό των αναγκών. 

                                                                                                                     Μονάδες  14 

Β3.  Τι γνωρίζετε για την ιδιότητα των αναγκών Κορεσμός; 

                                                                                                                       Μονάδες  8  

                                                                                                            

 

                                                

ΟΜΑΔΑ  ΤΡΙΤΗ 
ΘΕΜΑ  Γ: 

Τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα αφορούν μία οικονομία, η οποία  λειτουργεί σε 

συνθήκες πλήρους απασχόλησης  και παράγει, με δεδομένη τεχνολογία και 

δεδομένους παραγωγικούς συντελεστές, τα αγαθά Χ και Ψ στους ακόλουθους 

συνδυασμούς ποσοτήτων παραγωγής. 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 

ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

Ποσότητες 

του αγαθού  Χ 

Ποσότητες 

του αγαθού  Ψ 

Α 200 0 

Β 160 80 

Γ 120 140 

Δ 80 180 

Ε 40 210 

Ζ 0 220 

 

Γ1. Κατασκευάστε την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων (Κ.Π.Δ.), της 

οικονομίας για τα αγαθά Χ και Ψ σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα. 

                                                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ  5 

 

Γ2. Πάνω σε ποιες υποθέσεις στηρίζεται η κατασκευή της Καμπύλης Παραγωγικών 

Δυνατοτήτων;   

                                                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ  5 

 

Γ3.  Τι δείχνει η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων;   

                                                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ  4 

 

Γ4.  Υπολογίστε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ καθώς 

και το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ σε όλους του 

διαδοχικούς συνδυασμούς. 

                                                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ  8 

                                           

 



 

 

ΟΜΑΔΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ 
 

ΘΕΜΑ  Δ: 

 Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα της Τρίτης Ομάδας, αφού εντοπίσετε 

υπολογιστικά αν οι παρακάτω συνδυασμοί βρίσκονται επί (επάνω), αριστερά ή δεξιά 

της Καμπύλης Παραγωγικών Δυνατοτήτων, ονομάστε τους και εξηγήστε την 

οικονομική σημασία του καθενός ξεχωριστά. 

 

Δ1.  Συνδυασμός  Ε (Χ = 40  και  Ψ = 210).  (Μονάδες  6). 

 

Δ2.  Συνδυασμός  Κ (Χ = 80  και  Ψ = 100).  (Μονάδες  6). 

 

Δ3.  Συνδυασμός  Μ (Χ = 120  και  Ψ = 180).  (Μονάδες  6). 

                                                                                                               ΜΟΝΑΔΕΣ  18   

 

 

 

 



 

 

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑΤΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ [ΥΠΟΔΟΜΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ] 

 

Διαγώνισμα 2 

                                                         ΟΜΑΔΑ Α 

 Για τις προτάσεις από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 

καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και 

Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

 

Α.1 Το χρήμα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παραγωγικούς συντελεστές. 

Μονάδες 3 

Α.2 H αγορά περιλαμβάνει αποκλειστικά το σύνολο των χώρων όπου γίνονται 

αγοραπωλησίες.  

Μονάδες 3 

Α.3 Ο όρος εξέλιξη αναφέρεται στην δημιουργία νέων αναγκών.   

 Μονάδες 3 

 

Α.4 Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιείται από μία μεταφορική εταιρεία, ονομάζεται 

κεφαλαιουχικό αγαθό.  

 Μονάδες 3 

Α.5 Μίμηση είναι η τάση των ανθρώπων να ζητούν την επανάληψη μιας απόλαυσης 

από τη χρησιμοποίηση ενός αγαθού. 

  Μονάδες 3 

 

 

Για τις προτάσεις Α.6 και Α.7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης 

και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 Α.6 Το λεγόμενο οικονομικό πρόβλημα οφείλεται στην: 

α.Έλλειψη χρημάτων για την πραγματοποίηση νέων έργων. 

β.Έλλειψη επενδύσεων. 

γ.Ανεργία. 

δ.Στενότητα των παραγωγικών συντελεστών σε σχέση με τις απεριόριστες ανάγκες. 

ε.Σε κανένα από τα παραπάνω.  

Μονάδες 5 

Α.7 Το ανθρώπινο κεφάλαιο σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες συντελεστών 

παραγωγής ανήκει; 

α.Έδαφος. 

β.Κεφάλαιο. 

γ.Επιχειρηματικότητα. 

δ.Γη 

ε.Εργασία  

Μονάδες 5 



 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

Β1.Αναλύστε τις ιδιότητες των αναγκών και τους παράγοντες που συντελούν στην 

εξέλιξη και στον πολλαπλασιασμό των αναγκών.  

                                                                                                                      Μονάδες 20 

 

Β2. Τι είναι νοικοκυριό, ποιες αποφάσεις παίρνει και με ποια κριτήρια; Ποια είναι η 

βασική επιδίωξη ή ο αντικειμενικός σκοπός του νοικοκυριού;  

          Μονάδες 20 

ΟΜΑΔΑ Γ 

Συνδυασμοί 
Ποσοτήτων 

Παραγόμενες 
Ποσότητες  Χ 

Παραγόμενες 
Ποσότητες  Ψ 

Κόστος Ευκαιρίας 
Χ  σε μονάδες  Ψ 

Κόστος Ευκαιρίας 
Ψ  σε μονάδες  Χ 

Α 120 0   

   4 ; 

Β 80 ;   

   ; 0,5 

Γ 40 240   

   1 ; 

Δ 0 ;   

 

Γ1.  Κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς στο τετράδιό σας, να συμπληρώσετε 

τα πέντε κενά του πίνακα στα οποία υπάρχουν ερωτηματικά. 

                                                                                                                     Μονάδες  10 

 

Γ2.  Να εξετάσετε υπολογιστικά, με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας, ποιος από 

τους παρακάτω συνδυασμούς βρίσκεται επί, ποιος δεξιά και ποιος αριστερά της 

καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων. 

α)  Κ(Χ=60, Ψ=180),     β)  Λ(Χ=110, Ψ=50)     και     γ)  Μ(Χ=15, Ψ=265). 

 

                                                                                                                      Μονάδες 15 

 

Γ3.  Να υπολογίσετε πόσες μονάδες από το αγαθό Ψ θα θυσιαστούν, προκειμένου να 

παραχθούν οι πρώτες 100 μονάδες του αγαθού Χ. 

                                                                                                                       Μονάδες  5 

 

Γ4.  Να χαρακτηρίσετε τον συνδυασμό που αντιστοιχεί σε 50 μονάδες του αγαθού Χ 

και 160 μονάδες του αγαθού Ψ. Τι συμβαίνει στην οικονομία, όταν παράγεται αυτός 

ο συνδυασμός; 

                                                                                                                       Μονάδες  5 
 

 



 

 

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑΤΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ [ΥΠΟΔΟΜΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ] 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3 

ΘΕΜΑ Α΄ 

Επιλέξτε την σωστή απάντηση 

1. Αν η παραγωγή μιας οικονομίας αντιστοιχεί σε σημείο που βρίσκεται κάτω από 

την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της, αυτό σημαίνει ότι: 

 

A. η οικονομία απασχολεί όλους τους παραγωγικούς συντελεστές που έχει στη 

διάθεσή της 

B. η οικονομία υποαπασχολεί έναν ή περισσότερους παραγωγικούς συντελεστές της 

C. η οικονομία παράγει περισσότερα καταναλωτικά παρά κεφαλαιουχικά αγαθά 

D. μειώθηκαν οι ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών της οικονομίας 

 

2. Ως καταναλωτά αγαθά χαρακτηρίζονται 

A. όλα τα αγαθά που βρίσκονται ελεύθερα στη φύση 

B. όλα τα οικονομικά αγαθά 

C. τα αγαθά εκείνα που μόνο μια φορά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό 

που έχουν παραχθεί 

D. τα αγαθά εκείνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές για τον ίδιο 

σκοπό, χωρίς να μεταβληθεί η φυσική τους υπόσταση 

 

3. Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Ζ σε όρους του αγαθού Κ είναι  

A. οι μονάδες του αγαθού Ζ που θυσιάζονται προς τις μονάδες του αγαθού Κ που 

παράγονται 

B. οι μονάδες του αγαθού Ζ που θυσιάζονται για την παραγωγή μίας επιπλέον 

μονάδας του αγαθού 

C. η ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας του αγαθού Κ που θυσιάζεται προς τις 

μονάδες του αγαθού Ζ που παράγονται 

D. οι μονάδες του αγαθού Κ που θυσιάζονται για την παραγωγή μίας επιπλέον 

μονάδας του αγαθού Ζ. 



 

 

 

4. Η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων μιας οικονομίας μετατοπίζεται προς τα 

δεξιά, όταν: 

A. μειωθεί το εργατικό δυναμικό 

B. αυξηθεί το ποσοστό ανεργίας 

C. βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής των αγαθών 

D. χρησιμοποιηθούν μηχανήματα που ήταν αχρησιμοποίητα 

         Μονάδες 25 

ΘΕΜΑ Β΄ 

Βάλτε σε κύκλο το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι σωστή, ή το γράμμα Λ αν η 

πρόταση είναι λάθος. Δικαιολογήστε τις απαντήσεις που φέρουν την ένδειξη 

Λάθος 

1. Το πραγματικό κόστος ενός αγαθού είναι τα άλλα αγαθά, που θυσιάστηκαν για 

την παραγωγή του. 

2. Μια γεωργική έκταση, όσο παραμένει ακαλλιέργητη, είναι εν δυνάμει 

συντελεστής παραγωγής. 

3. Η κυκλοφορία των προϊόντων μέσα στο οικονομικό σύστημα συνοδεύεται από 

μια αντίθετη σε κατεύθυνση κυκλοφορία χρήματος. 

4. Η μεγάλη εξειδίκευση των ανθρώπων σε μια δραστηριότητα που συχνά είναι 

πολύ περιορισμένη, μετατρέπει την εργασία σε ανιαρή απασχόληση. 

5. Οι ανάγκες ως σύνολο δεν είναι απεριόριστες και καθεμία ανάγκη ξεχωριστά 

υπόκειται σε προσωρινό κορεσμό. 

6. Η εκμετάλλευση ακαλλιέργητης γης μετατοπίζει την καμπύλη παραγωγικών 

δυνατοτήτων προς τα δεξιά. 

7. Η έννοια της αγοράς περιορίζεται σε ένα γεωγραφικό χώρο. 

8. Το πιεστήριο ενός τυπογραφείου είναι υλικό, διαρκές και καταναλωτικό αγαθό. 

9. Η μείωση της ανεργίας σε μια οικονομία προκαλεί μετατόπιση της καμπύλης των 

παραγωγικών της δυνατοτήτων προς τα δεξιά. 



 

 

10. Η λήψη των αποφάσεων των οικονομούντων ατόμων δε βασίζεται στη 

βεβαιότητα του αποτελέσματος, αλλά στις προσδοκίες που τα άτομα 

διαμορφώνουν για τα αποτελέσματα των πράξεών τους. 

11. Ανθρώπινο κεφάλαιο ονομάζουμε το σύνολο των γνώσεων και ικανοτήτων που 

αποκτά ο άνθρωπος με τη μόρφωση και την εμπειρία του. 

12. Το κόστος ευκαιρίας είναι συνήθως αυξανόμενο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι οι συντελεστές παραγωγής δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή όλων 

των αγαθών.  

13. Οι ροές αγαθών, παραγωγικών συντελεστών και χρήματος μεταξύ των 

επιχειρήσεων, των νοικοκυριών και του κράτους είναι συνεχείς και έχουν πάντοτε 

το ίδιο μέγεθος. 

14. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ δείχνει πόσες 

μονάδες του αγαθού Χ θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το 

αγαθό Ψ. 

15. Η διαφήμιση επιδρά ψυχολογικά στον καταναλωτή και του δημιουργεί την 

επιθυμία απόκτησης αγαθών, δηλαδή του δημιουργεί ανάγκες που διαφορετικά δε 

θα υπήρχαν. 

            Μονάδες 25 

ΘΕΜΑ Γ΄ 

α. Να διατυπώσετε τους ορισμούς των εννοιών: 

 ι) επιχειρηματικότητα (3 μονάδες) 

 ιι) παραγωγική διαδικασία (3 μονάδες) 

 ιιι) εργασία (3 μονάδες) 

 ιv) ΚΠΔ (3 μονάδες) 

β. Να περιγράψετε τις ιδιότητες των αναγκών. (13 μονάδες) 

Μονάδες 25 



 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Μία υποθετική οικονομία παράγει δύο μόνον αγαθά, το Χ και το Ψ. Στον πίνακα 

παρουσιάζονται έξι συνδυασμοί ποσοτήτων των αγαθών Χ και Ψ που παράγει η εν 

λόγω οικονομία, με δεδομένη την τεχνολογία παραγωγής και χρησιμοποιώντας 

αποδοτικά (ορθολογικά) όλους τους συντελεστές παραγωγής που έχει στη διάθεσή 

της. 

Συνδυασμοί Αγαθό Χ Αγαθό Υ 

Α 100 0 

Β 80 40 

Γ 60 70 

Δ 40 90 

Ε 20 105 

Ζ 0 110 

 

Α. Να σχεδιάσετε την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων της οικονομίας (3 

μονάδες).  

Β. Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Ψ σε όρους του Χ, όταν η οικονομία 

μετακινείται από τον συνδυασμό Γ στον συνδυασμό Δ, καθώς και το κόστος 

ευκαιρίας του Χ σε όρους του Ψ, όταν η οικονομία μετακινείται από τον συνδυασμό 

Β στον συνδυασμό Α (7 μονάδες).  

Γ. Αν η οικονομία παράγει 50 μονάδες από το αγαθό Χ, ποια είναι η μέγιστη 

ποσότητα του αγαθού Ψ που μπορεί να παραχθεί; (5 μονάδες)  

Δ. Πώς είναι δυνατόν να παραχθεί ο ανέφικτος συνδυασμός που αντιστοιχεί σε 20 

μονάδες του αγαθού Χ και σε 125 μονάδες του αγαθού Ψ; (5 μονάδες) 

Ε. Να χαρακτηρίσετε τον συνδυασμό που αντιστοιχεί σε 50 μονάδες του αγαθού Χ 

και σε 40 μονάδες του αγαθού Ψ. Τι συμβαίνει στην οικονομία, όταν παράγεται 

αυτός ο συνδυασμός; (5 μονάδες) 

Μονάδες 25 


