ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

2ν ΓΔΝΗΘΟ ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ
ΟΜΑΓΑ Α
Για ηιρ πποηάζειρ από Α1 μέχπι και Α5 να γπάψεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ και δίπλα ζε
κάθε απιθμό ηη λέξη Σφζηό, αν η ππόηαζη είναι ζωζηή, και Λάθος, αν η ππόηαζη είναι λανθαζμένη.
Α1. Οηθνλνκηθέο αλάγθεο νλνκάδνληαη εθείλεο πνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο ρξεζηκνπνηνύληαη αγαζά πνπ είλαη απνηέιεζκα αλζξώπηλεο πξνζπάζεηαο.
Μνλάδεο 3
Α2. Η βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο παξάγσγεο ησλ δύν αγαζώλ πνπ παξάγνληαη ζε κηα ππνζεηηθή νηθνλνκία
κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαηξνπή ελόο εθηθηνύ ζπλδπαζκνύ παξαγσγήο ησλ δύν αγαζώλ ζε άξηζην.
Μνλάδεο 3
Α3. To έδαθνο πάλσ ζην νπνίν θηίδεηαη έλα θηίξην αλήθεη ζηνλ παξαγσγηθό ζπληειεζηή θεθάιαην.
Μνλάδεο 3
Α4. Η έλλνηα ηεο αγνξάο πεξηιακβάλεη όια ηα ζρεηηθά κέζα κε ηα όπνηα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα αγνξαπσιεζία θαη όινπο ηνπο ζρεηηθνύο ρώξνπο.
Μνλάδεο 3
Α5. Η ιήςε ησλ απνθάζεσλ βαζίδεηαη ζηε βεβαηόηεηα πνπ έρνπλ ηα νηθνλνκνύληα άηνκα γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηώλ ηνπο.
Μνλάδεο 3
Για ηις προηάζεις Α6 και Α7 να γράυεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηον αριθμό ηης πρόηαζης και δίπλα ηοσ ηο
γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη ζφζηή απάνηηζη.
Α6 Ζ θακπύιε παξαγωγηθώλ δπλαηνηήηωλ κηαο νηθνλνκίαο κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα δεμηά όηαλ:
α) κεηώλεηαη ε αλεξγία
β) απμάλεηαη ε απαζρόιεζε.
γ) βειηηώλεηαη ε ηερλνινγία παξαγσγήο ησλ αγαζώλ
δ) ζπκβαίλνπλ όια ηα παξαπάλσ
Μνλάδεο 5
Α7 Τν θόζηνο επθαηξίαο ηνπ αγαζνύ Χ ζε κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Ψ είλαη ίζν κε 3. Απηό ζεκαίλεη όηη:
α) 3 κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Χ ζπζηάδνληαη γηα ηελ παξαγσγή κηαο κνλάδαο από ην αγαζό Ψ
β) 3 κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Ψ ζπζηάδνληαη γηα ηελ παξαγσγή κηαο κνλάδαο από ην αγαζό Χ
γ) Θπζηάδνληαη 3% κνλάδεο παξαγσγήο από ην αγαζό Ψ γηα ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο θαηά 1% ηνπ
αγαζνύ Χ
δ) Θπζηάδνληαη 3% κνλάδεο παξαγσγήο από ην αγαζό Χ γηα ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο θαηά 1% ηνπ
αγαζνύ Ψ
Μνλάδεο 5
ΟΜΑΓΑ Β
Β1. Να αλαπηύμεηε ηελ έλλνηα ηεο αγνξάο.

Μνλάδεο 8

B2. Να πεξηγξάςεηε ην νηθνλνκηθό θύθισκα κηαο νηθνλνκίαο.

Μνλάδεο 17

ΟΜΑΓΑ Γ
Γίδεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο κε ηνπο κέγηζηνπο ζπλδπαζκνύο δύν αγαζώλ Χ θαη Ψ πνπ παξάγεη κία ππνζεηηθή
νηθνλνκία:
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Γ1. Nα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ παξαπάλσ πίλαθα δείρλνληαο όινπο ηνπο ζρεηηθνύο ππνινγηζκνύο δεδνκέλνπ όηη:

θαζώο θηλνύκαζηε από ην κέγηζην ζπλδπαζκό Α ζην κέγηζην ζπλδπαζκό Β ε κέγηζηε πνζόηεηα ηνπ
αγαζνύ Ψ κεηώλεηαη θαηά 20%.

Καζώο θηλνύκαζηε από ην κέγηζην ζπλδπαζκό Β ζην κέγηζηό ζπλδπαζκό Γ ε πνζόηεηα ηνπ αγαζνύ Χ
απμάλεηαη θαηά 50% θαη γηα θάζε δύν κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Χ πνπ παξάγνληαη ζπζηάδνληαη 8 κνλάδεο
ηνπ αγαζνύ Ψ.
Μνλάδεο 7
Γ2. Να πξνζδηνξίζεηε ππνινγηζηηθά κε ηε βνήζεηα ηνπ θόζηνπο επθαηξίαο αλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί κπνξνύλ λα παξαρζνύλ:
(α) Χ=50 θαη Ψ=950
(β) Χ=120 θαη Ψ=720
(γ) Χ=170 θαη Ψ=450
Μνλάδεο 7
Γ3. Ο ζπλδπαζκόο (δ) Χ=220 θαη Ψ=90 είλαη εθηθηόο ή αλέθηθηνο; Να αλαθέξεηε ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε κέγηζην ζπλδπαζκό.
Μνλάδεο 5
Γ4. Πόζεο κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Ψ ζπζηάδνληαη γηα λα παξαρζνύλ νη πξώηεο 125 κνλάδεο ηνπ αγαζνύ X;
Μνλάδεο 6
ΟΜΑΓΑ Γ
Έζησ κηα ππνζεηηθή νηθνλνκία πνπ γηα ηελ παξαγσγή ησλ αγαζώλ Χ θαη Ψ ρξεζηκνπνηεί κόλν εξγαζία θαη έρεη
ζηε δηάζεζε ηεο 5 εξγάηεο νη νπνίνη απαζρνινύληαη σο εμήο:

1 εξγαδόκελνο παξάγεη 10 κνλάδεο Χ ή 90 κνλάδεο Ψ

2 εξγαδόκελνη παξάγνπλ 30 κνλάδεο Χ ή 140 κνλάδεο Ψ

3 εξγαδόκελνη παξάγνπλ 50 κνλάδεο Χ ή 220 κνλάδεο Ψ

4 εξγαδόκελνη παξάγνπλ 60 κνλάδεο Χ ή 280 κνλάδεο Ψ

5 εξγαδόκελνη παξάγνπλ 75 κνλάδεο Χ ή 300 κνλάδεο Ψ
Γ1. Να θαηαζθεπαζηεί έλαο πίλαθαο κε ηνπο κέγηζηνπο ζπλδπαζκνύο ησλ αγαζώλ Χ, Ψ πνπ κπνξνύλ λα παξαρζνύλ από ηε ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκία.
Μνλάδεο 7
Γ2. Να ππνινγηζηεί ην θόζηνο επθαηξίαο ηνπ αγαζνύ Χ ζε όξνπο ηνπ αγαζνύ Ψ.
Μνλάδεο 6
Γ3. Δίλαη ην θόζηνο επθαηξίαο απμαλόκελν, θζίλσλ ή ζηαζεξό; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε βάζε
ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε ελ ιόγσ νηθνλνκία.
Μνλάδεο 6
Γ4. Έζησ όηη βειηηώλεηαη ε ηερλνινγία κόλν γηα ην αγαζό Χ θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε γηα θάζε πνζόηεηα ηνπ
αγαζνύ Ψ λα απμάλεηαη ε πνζόηεηα ηνπ αγαζνύ Χ θαηά 50%. Να θαηαζθεπάζεηε ηνλ λέν πίλαθα κε ηνπο κέγηζηνπο ζπλδπαζκνύο ησλ αγαζώλ Χ, Ψ πνπ παξάγνληαη ζηελ ππνζεηηθή νηθνλνκία θαη λα δείμεηε ηε κεηαβνιή ζε
δηάγξακκα.
Μνλάδεο 6

