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1ο ΓΕΜΘΙΞ ΔΘΑΓΩΜΘΣΛΑ  

ΕΝΕΤΑΖΞΛΕΜΞ ΛΑΘΗΛΑ: ΑΡΧΕΣ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗΣ ΘΕΩΡΘΑΣ 

ΙΕΦΑΚΑΘΞ 1ο  

 

ΟΜΑΓΑ  Α 

Για ηιρ πποηάζειρ από Α1 μέσπι και Α5 να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ και δίπλα ζε κάθε 

απιθμό ηη λέξη Σωστό, αν η ππόηαζη είναι ζυζηή, και Λάθος, αν η ππόηαζη είναι λανθαζμένη. 

 

Α1  Η κεηάβαζε από έλαλ άξηζην ζε έλαλ εθηθηό ζπλδπαζκό ηεο Κακπύιεο Παξαγσγηθώλ Δπλαηνηήησλ ζε-

καίλεη ζπζία ηνπ ελόο αγαζνύ γηα λα παξαρζνύλ κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο από ην άιιν. 

Μονάδερ 3 

Α2  Οη ξνέο ηνπ νηθνλνκηθνύ θπθιώκαηνο είλαη ζπλερείο θαη έρνπλ πάληα ην ίδην κέγεζνο 

Μονάδερ 3 

Α3   Η είζνδνο ζηελ ρώξα νηθνλνκηθώλ κεηαλαζηώλ δηεπξύλεη ηηο παξαγσγηθέο δπλαηόηεηέο ηεο. 

Μονάδερ 3 

Α4   Καηαλαισηά είλαη κόλν ηα θαηαλαισηηθά αγαζά 

Μονάδερ 3 

Α5  Οη άλεξγνη απνηεινύλ ελ δπλάκεη ζπληειεζηή παξαγσγήο.          Μονάδερ 3 

Για ηιρ πποηάζειρ Α6 και Α7 να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ ππόηαζηρ και δίπλα ηος ηο γπάμμα πος 

ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη. 

Α6   Αν μία οικονομία παπάγει ζε έναν ζςνδςαζμό κάηω από ηην ΚΠΓ αςηό ζημαίνει: 

α.  όηη ε νηθνλνκία παξάγεη πεξηζζόηεξα θαηαλαισηηθά παξά θεθαιαηνπρηθά αγαζά. 

β.  όηη ε νηθνλνκία είλαη ζην άξηζην επίπεδν. 

γ.  όηη ε νηθνλνκία απαζρνιεί πιήξσο ηνπ ζπληειεζηέο παξαγσγήο πνπ δηαζέηεη. 

δ.  ηίπνηα από ηα παξαπάλσ. 

Μονάδερ 5 

Α7   Ο πολλαπλαζιαζμόρ ηων αναγκών αθοπά: 

α.  ηε δεκηνπξγία λέσλ αγαζώλ πνπ ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο 

β.  ηε δεκηνπξγία λέσλ αλαγθώλ 

γ.  ην α θαη ην β 

δ.  θαλέλα από ηα παξαπάλσ 

Μονάδερ 5 

 

 

 



 

 

ΟΜΑΓΑ  Β 

Β1. Να πεξηγξάςεηε ηνλ θαηακεξηζκό ησλ έξγσλ.                              Μονάδερ 15 

 

Β2. Να πεξηγξάςεηε ηελ έλλνηα ηνπ ρξήκαηνο. 

Μονάδερ 10 

ΟΜΑΓΑ  Γ 

Σην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε επζύγξακκε ΚΠΔ κηαο νηθνλνκίαο: 

 
Γ1   Να βξείηε ηελ αιγεβξηθή κνξθή ηεο ΚΠΔ. 

Μονάδερ8 

Γ2   Να εμεηάζεηε αλ είλαη εθηθηόο ν ζπλδπαζκόο Κ(Χ=96, Ψ=17). Τη ζεκαίλεη απηό γηα ηνπο ζπληειεζηέο πα-

ξαγσγήο; 

  Μονάδερ 6 

Γ3   Να ππνινγίζεηε ηε κέγηζηε πνζόηεηα ηνπ Ψ πνπ κπνξεί λα παξαρζεί όηαλ ην Χ είλαη 28 κνλάδεο θαη λα 

βξείηε πόζεο κνλάδεο ηνπ Ψ ζπζηάδνληαη γηα λα παξαρζνύλ νη 28 απηέο κνλάδεο Χ. 

Μονάδερ 6 

Γ4   Πνηεο είλαη νη ππνζέζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε ΚΠΔ; 

Μονάδερ 5 

Γ5   Έζησ όηη βειηηώλεηαη ε ηερλνινγία παξαγσγήο ηνπ αγαζνύ Χ κε απνηέιεζκα γηα θάζε πνζόηεηα ηνπ Ψ λα 

απμάλεηαη ε πνζόηεηα ηνπ Χ θαηά 50%. Να βξείηε ηε λέα ζπλάξηεζε ηεο ΚΠΔ. 

Μονάδερ 5 

 

ΟΜΑΓΑ  Γ 

Δίδεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο κε ηνπο κέγηζηνπο ζπλδπαζκνύο δύν αγαζώλ Χ θαη Ψ πνπ παξάγεη κία ππνζεηηθή 

νηθνλνκία: 

Σςνδςαζμοί Χ Ψ ΚΔΧ->Ψ ΚΔΨ->Χ 

Α 0    

    0,5 

Β 50 500   

   4  

Γ  300   

    0,2 

Γ     

 

Γ1Κάλνληαο όινπο ηνπο ζρεηηθνύο ππνινγηζκνύο λα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ παξαπάλσ πίλαθα. 

Μονάδερ 9 
Γ2Να πξνζδηνξίζεηε, κε ηε βνήζεηα ηνπ θόζηνπο επθαηξίαο, αλ νη ζπλδπαζκνί Κ(Χ=20, Ψ=550) Λ(Χ=75, 

Ψ=400) θαη Μ(Χ=120, Ψ=120) κπνξνύλ λα παξαρζνύλ. 

40             Ψ  

Χ 

 

160 



 

 

Μονάδερ 5 
Γ3Πόζεο κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Χ πξέπεη λα ζπζηαζηνύλ αλ ε νηθνλνκία παξάγεη ζην ζπλδπαζκό Γ θαη ζέιεη 

λα απμήζεη ηελ παξαγσγή ηνπ Ψ θαηά 250 κνλάδεο; 

Μονάδερ 5 

Γ4  Αλ ε νηθνλνκία παξάγεη 400 κνλάδεο Ψ, γηα πνηεο πνζόηεηεο ηνπ Χ: 

α)εμαληιεί ηηο παξαγσγηθέο ηεο δπλαηόηεηεο. 

β)δελ εθκεηαιιεύεηαη πιήξσο ηηο παξαγσγηθέο ηεο δπλαηόηεηεο. 

γ)αδπλαηεί λα παξάγεη.         Μονάδερ 6 

 


