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Θέμα Α 
 

Α1. Άζθεζε Σ - Λ 

1. Τν θύξην νηθνλνκηθό πξόβιεκα δελ αθνξά ηηο πινύζηεο νηθνλνκίεο. 

 

2. Σηα νηθνλνκνύληα άηνκα ππάξρεη έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν αβεβαηόηεηαο 

ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα ηωλ ελεξγεηώλ ηνπο. 

 

3. Τν θόζηνο επθαηξίαο ηνπ αγαζνύ Φ  ζε όξνπο ηνπ Υ είλαη 5. Απηό ζεκαίλεη 

όηη γηα λα παξαρζεί κηα επηπιένλ ηνπ Υ, ρξεηάδεηαη λα ζπζηαζηνύλ 5 κνλάδεο 

ηνπ αγαζνύ Φ. 

 

4. Τν κεραλάθη πνπ δηαλέκεη παξαγγειίεο είλαη θαηαλαιωηηθό αγαζό. 

 

5. Η  έκθπηε ηάζε λα κηκνύληαη νη άλζξωπνη ηνπο άιινπο είλαη απνηέιεζκα ηεο 

ηερλνινγηθήο πξνόδνπ. 

      (Μονάδες 3 Χ 5) 

Αζθήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο  

Α2. Πνην από ηα παξαθάηω δελ είλαη θαηαλαιωηηθό αγαζό: 

a. Καζέξη  

b. Λεκνλάδα  

c. Δηζηηήξην θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο  

d. Καξέθια  

e. Παγωηό  

Α3. Αληηθεηκεληθόο ζθνπόο ηωλ εξγαηηθώλ ζωκαηείωλ είλαη: 

a. Η επίηεπμε θέξδνπο  

b. Η βειηίωζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηωλ κειώλ ηνπο  

c. Η δηαηήξεζε ηεο θνηλωληθήο ηζνξξνπίαο  

d. Η δωξεάλ παξνρή αγαζώλ ζηνπο πνιίηεο  

 

            (Μονάδες 5 Χ 2) 
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Θέμα Β 
 

Δξωηήζεηο αλάπηπμεο  

Β1. Να αλαθέξεηε ηη είλαη νη επηρεηξήζεηο. 

         (Μονάδες 5) 

Β2. Τη απνθάζεηο πξνζδηνξίδνληαη από ηελ επηρείξεζε; 

         (Μονάδες 8) 

Β3. Πνηόο είλαη ν αληηθεηκεληθόο ζθνπόο ηεο επηρείξεζεο; 

         (Μονάδες 5) 

Β4. Πόζν ζεκαληηθό είλαη ην θέξδνο γηα κηα επηρείξεζε θαη πωο επηηπγράλεηαη; 

         (Μονάδες 7) 

Θέμα Γ 
 

Μηα νηθνλνκία απαζρνιεί 5 εξγάηεο ζηελ παξαγωγή δύν αγαζώλ Φ θαη Υ. Ο θάζε 

εξγάηεο κπνξεί λα παξάγεη είηε 10 κνλάδεο ηνπ Φ είηε 20 κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Υ. 

Υπνζέηνπκε όηη γηα ηελ παξαγωγή απηώλ ηωλ κνλάδωλ ρξεζηκνπνηείηαη κόλν 

εξγαζία ζε ζπλζήθεο πιήξνπο απαζρόιεζεο. 

Γ1. Να ππνινγίζεηε ην θόζηνο επθαηξίαο ηνπ Υ ζε όξνπο ηνπ Φ γηα όινπο ηνπο 

ζπλδπαζκνύο. 

a. ½ ,  ½  , ½,  ½,  ½  

b. 2,  2,  2,  2,  2 

c. 0,2  , 0,2  , 0,2  , 0,2  , 0,2 

d. 1/5 ,  1/5  , 1/5,  1/5,  1/5 

(Μονάδες 7) 

Γ2. Τν θόζηνο επθαηξίαο είλαη : 

a. Απμαλόκελν  

b. Σηαζεξό  

c. Φζίλωλ  

d. Τίπνηα από ηα παξαπάλω 

 (Μονάδες 5) 
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Γ3. Πνηα από ηηο παξαθάηω είλαη ε εμίζωζε ηεο θακπύιεο παξαγωγηθώλ 

δπλαηνηήηωλ ηεο νηθνλνκίαο καο; 

a. Y = 100 + 2 X 

b. Y = 180 – 2 X 

c. Y = 100 – 2 X 

d. Y = 100 + 5 X 

 (Μονάδες 7) 

Γ4. Πόζα πξνϊόληα ηνπ Υ ζα παξαρζνύλ, αλ ε παξαγωγή ηωλ πξνϊόληωλ ηνπ Φ 

αλέξρεηαη ζηηο 30 κνλάδεο ; 

a. 160 

b. 35 

c. 30 

d. 40 

 

(Μονάδες 6) 

Θέμα Γ 
 

Έζηω όηη κηα νηθνλνκία παξάγεη κόλν δύν αγαζά Φ θαη Υ ρξεζηκνπνηώληαο όινπο 

ηνπο παξαγωγηθνύο ζπληειεζηέο κε ηελ ππάξρνπζα ηερλνινγία. Οη κέγηζηνη 

ζπλδπαζκνί είλαη ε εμήο:  

α/α X Y K.Δ.χ 

Α 0 40  

 Β Τ 30 

Γ 150 20 

Γ 210 Ω 

Δ 260 0 

 

Γ1. Η πνζόηεηα ηνπ πξνϊόληνο Φ ζην γξάκκα Τ ζα ηζνύηαη κε:  

a. 10 

b. 80 

c. 1/8 

d. 8 

 (Μονάδες 3) 

1/8 

Η 

1/6 

1/5 
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Γ2. Πόζν ζα είλαη ην Κ.Δ.ρ από ηνλ ζπλδπαζκό Β ζην Γ (γξάκκα Η) ; 

a. 1/7 

b. 1/8 

c. 8 

d. 7 

 (Μονάδες 4) 

Γ3. Η πνζόηεηα ηνπ πξνϊόληνο Υ ζην γξάκκα Ω ζα ηζνύηαη κε:  

a. 40 

b. 10 

c. 30 

d. 20 

 (Μονάδες 3) 

Γ4. Ο ζπλδπαζκόο ΣΤ( Φ = 162 , Υ = 17) ραξαθηεξίδεηαη ωο : 

a. Δθηθηόο  

b. Αλέθηθηνο  

c. Άξηζηνο  

 

(Μονάδες 3) 

Γ5. Πόζεο κνλάδεο ηνπ Υ πξέπεη λα ζπζηαζηνύλ ώζηε λα παξαρζνύλ νη πξώηεο 24 

κνλάδεο ηνπ Φ; 

a. 37 

b. 2 

c. 3 

d. 43 

 (Μονάδες 5) 

Γ6. Πόζεο κνλάδεο ηνπ Υ ζα ζπζηαζηνύλ όηαλ ε πνζόηεηα ηνπ Φ απμάλεηαη από 87 

ζε 215 κνλάδεο;   

a. 19 

b. 9 

c. 29 

d. 20 

 (Μονάδες 7) 

 


