
 

 

 
1ο ΓΔΛΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ  

ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ: ΑΟΧΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1ο  

 

 

ΝΚΑΓΑ  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 Παξαγωγηθώλ Δπλαην-

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

Κονάδες 3 

 

Α2  Τν ρξεκαηηθό θόζηνο δελ είλαη παξά ην θόζηνο επθαηξίαο εθθξαζκέλν ζε ρξήκα.  

Κονάδες 3 

 

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

Κονάδες 3 

 

Α4   Καηαλαιωηά είλαη κόλν ηα θαηαλαιωηηθά αγαζά. 

Κονάδες 3 

Α5  Οη άλεξγνη απνηεινύλ ελ δπλάκεη ζπληειεζηή παξαγωγήο. 

Κονάδες 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 παράγει ζε έναν ζσνδσαζμό κάηω από ηην ΘΞΓ ασηό ζημαίνει: 

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

β.  όηη ε νηθνλνκία είλαη ζην άξηζην επίπεδν. 

γ.  όηη ε νηθνλνκία απαζρνιεί πιήξωο ηνπ ζπληειεζηέο παξαγωγήο πνπ δηαζέηεη. 

δ.  ηίπνηα από ηα παξαπάλω. 

Κονάδες 5 

Α7   Ν πολλαπλαζιαζμός ηων αναγκών αθορά: 

α.  ηε δεκηνπξγία λέωλ αγαζώλ πνπ ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο 

β.  ηε δεκηνπξγία λέωλ αλαγθώλ 

γ.  ην α θαη ην β 

δ.  θαλέλα από ηα παξαπάλω 

Κονάδες 5 

 

ΝΚΑΓΑ  Β 

Β1. α) Πνην είλαη ην θύξην νηθνλνκηθό πξόβιεκα θαη πνηεο θνηλωλίεο αθνξά; Πνπ νθείιεηαη; Πώο 

κπνξνύλ νη άλζξωπνη λα ην μεπεξάζνπλ; 

Κονάδες 10 

β) Να αλαιύζεηε ηελ ηδηόηεηα ηνπ θνξεζκνύ 

Κονάδες 5 

 



 

 

Β2. Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν παξαγωγηθή δηαδηθαζία; Πνηα νλνκάδνληαη παξαρζέληα κέζα παξαγω-

γήο θαη πνην είλαη ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπο; Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζπληεινύλ ζηελ 

παξαγωγηθή δηαδηθαζία (νλνκαζηηθά);               Κονάδες 10 

 

 

 

ΝΚΑΓΑ  Γ 

Δίδεηαη ν παξαθάηω πίλαθαο:  

Πσνδσαζμοί Χ Ψ Φ Θ 

Α 100 0 0 0 

Β 80 20 8 40 

Γ 60 40 18 70 

Γ 40 60 40 84 

Δ 20 80 64 96 

Ε 0 100 100 100 

 

α) λα θαηαζθεπάζεηε ηα δηαγξάκκαηα ηωλ θακππιώλ παξαγωγηθώλ  δπλαηνηήηωλ κεηαμύ ηωλ αγα-

ζώλ Χ θαη Ψ, Χ θαη Φ, Χ θαη Θ θαη λα ζρνιηάζεηε ηελ θιίζε ηνπο. (Κονάδες 6) 

β) λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο επθαηξίαο θάζε πξόζζεηεο κνλάδαο ηνπ Χ ζηηο δηάθνξεο πεξηπηώζεηο 

(Κονάδες 10).  

γ)Είλαη ην θόζηνο επθαηξίαο απμαλόκελν ζε θάζε πεξίπηωζε; Σρνιηάζηε.(Κονάδες 5). 

δ) Έζηω όηη απμάλεηαη ε ηερλνινγία παξαγωγήο ηνπ αγαζνύ Χ κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο πα-

ξαγωγήο ηνπ θαηά 25% γηα θάζε κνλάδα Ψ. Να θηηάμεηε ηνλ λέν πίλαθα ηεο ΚΠΔ κεηαμύ ηωλ αγα-

ζώλ Χ θαη Ψ θαζώο θαη λα ζρεδηάζεηε ηε λέα θακπύιε. (Κονάδες 4). 

 

ΝΚΑΓΑ  Γ  
Δίδεηαη ν παξαθάηω πίλαθαο κε ηνπο κέγηζηνπο ζπλδπαζκνύο δύν αγαζώλ Χ θαη Ψ πνπ παξάγεη κία 

ππνζεηηθή νηθνλνκία: 

Πσνδσαζμοί Χ Ψ ΘΔΧ->Ψ ΘΔΨ->Χ 

Α 0 ;   

   ; 0,5 

Β 200 600   

   4 ; 

Γ ; 200   

   ; 0,2 

Γ ; ;   

A. Κάλνληαο όινπο ηνπο ζρεηηθνύο ππνινγηζκνύο λα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ παξαπάλω πίλα-

θα. 

Κονάδες 9 

B. Να πξνζδηνξίζεηε, κε ηε βνήζεηα ηνπ θόζηνπο επθαηξίαο, αλ νη ζπλδπαζκνί Κ(Χ=50, Ψ=850) 

Λ(Χ=220, Ψ=520) θαη Μ(Χ=320, Ψ=120) κπνξνύλ λα παξαρζνύλ. 

Κονάδες 5 

Γ. Πόζεο κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Ψ πξέπεη λα ζπζηαζηνύλ αλ ε νηθνλνκία παξάγεη 20 κνλάδεο ηνπ 

αγαζνύ Χ θαη ζέιεη λα απμήζεη ηελ παξαγωγή ηνπ X θαηά 180 κνλάδεο; 



 

 

Κονάδες 5 

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

α)εμαληιεί ηηο παξαγωγηθέο ηεο δπλαηόηεηεο. 

β)δελ εθκεηαιιεύεηαη πιήξωο ηηο παξαγωγηθέο ηεο δπλαηόηεηεο. 

γ)αδπλαηεί λα παξάγεη.           Κονάδες 6 

 


