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Δπαναληπηικό Γιαγώνιζμα: Απσέρ Οικονομικήρ θευπίαρ(Δπάλ)  

Κεθάλαια 7, 8 και 9 

 
ΟΜΑΔΑ Α  

Σηιρ πποηάζειρ από Α1 μέσπι και Α5, να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιο 

ζαρ ηον απιθμό ηηρ κάθε μιαρ και δίπλα ζε κάθε απιθμό ηη 
λέξη ‘Συζηό’ αν  η ππόηαζη είναι ζυζηή η ‘Λάθορ’ αν η 

ππόηαζη είναι λανθαζμένη  
 

Α1 Μέζσ ηνπ ρξήκαηνο κπνξεί λα ππνινγηζηεί κόλν ε απόιπηε θαη 

όρη ε ζρεηηθή αμία ησλ αγαζώλ  
Μονάδερ 3  

 
Α2 Οη πηζησηηθέο θάξηεο απνηεινύλ ην νλνκαδόκελν πιαζηηθό 

ρξήκα. 
Μονάδερ 3  

 
Α3 Σν επηηόθην ζηηο θαηαζέζεηο επί πξνζεζκία είλαη κεγαιύηεξν από 

όηη ζηηο θαηαζέζεηο ηακηεπηεξίνπ.  

 Μονάδερ 3  
 

Α4 Έλα από πιενλεθηήκαηα ησλ πξώησλ πξαγκάησλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ρξήκα ήηαλ όηη κπνξνύζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ζπλαιιαγέο κηθξήο αμίαο  
Μονάδερ 3 

 
Α5 Όηαλ ν ξπζκόο πιεζσξηζκνύ κίαο νηθνλνκίαο κεηώλεηαη ηόηε 

κεηώλεηαη θαη ην γεληθό επίπεδν ησλ ηηκώλ από ην έλα έηνο ζην άιιν.  
 

Μονάδερ 3 
 

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

ζηη ζυζηή απάνηηζη 

 
Α6 Σε πνηα από ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο απμάλεηαη ην πξαγκαηηθό 

εηζόδεκα ελόο αηόκνπ: 
α) όηαλ ην νλνκαζηηθό εηζόδεκα θαη ην επίπεδν ηηκώλ απμάλνληαη 

ηζνπνζνζηηαία  
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β) όηαλ κε ζηαζεξό ην νλνκαζηηθό εηζόδεκα απμάλεηαη ην επίπεδν 

ησλ ηηκώλ  
γ) όηαλ κε ζηαζεξό ην γεληθό επίπεδν ησλ ηηκώλ απμάλεηαη ην 

νλνκαζηηθό εηζόδεκα  
δ)ηίπνηα από ηα παξαπάλσ  

 
Μονάδερ 5 

 
 

 
 

 
Α7 Μια οικονομία έσει 50 ανέπγοςρ, 100 απαζσολούμενοςρ 

και 20 άεπγοςρ. Το ποζοζηό ανεπγίαρ είναι: 
α)66,6% 

β)29,4% 

γ)50% 
δ)33,33% 

Μονάδερ 5 
 

  
                                     ΟΜΑΓΑ Β  

 
Β1 Από ηηο θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνύ θύθινπ λα πεξηγξάςεηε απηέο    

ηεο ύθεζεο θαη ηεο αλόδνπ.  
Μονάδερ 10  

 
Β2 Πνηα είλαη ηα είδε αλεξγίαο θαη ηη γλσξίδεηε γηα ην θαζέλα από 

απηά;  
Μονάδερ 15 

 

ΟΜΑΓΑ Γ  
Γ1 Πνηα είλαη ηα είδε ρξήκαηνο θαη ηη γλσξίδεηε γηα ην θαζέλα από 

απηά;  
Μονάδερ 10   

 
Γ2Πνηα είλαη ηα είδε ησλ θαηαζέζεσλ θαη ηη γλσξίδεηε γηα ην θαζέλα 

από απηά.   
Μονάδερ 10 

 
Γ3 Πνηνπο ζνβαξνύο πεξηνξηζκνύο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο ζηηο δαλεηνδνηήζεηο πνπ θάλνπλ; 
 

ΟΜΑΓΑ Γ 
Δίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο κηαο ππνζεηηθήο νηθνλνκίαο: 
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Έηε ΑΕΠζε ηξέρνπζεο Δ.Σηκώλ(%) ΑΕΠζε ζηαζεξέο Πνζνζηό 

Αλεξγίαο 

Ρπζκόο 

πιεζσξηζκνύ 

1 12000 ; 12000 ; - 

2 ; ; ; ; 20% 

3 ; ;  ; ; 

 
Γ1 Αλ θαη ζηα ηξία έηε ν πιεζπζκόο είλαη ζηαζεξόο θαη ίζνο κε 1.000.000 

θαη ζην πξώην έηνο ν ελεξγόο πιεζπζκόο είλαη ίζνο κε ηα 3/5 ηνπ 
ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ, λα πξνζδηνξίζεηε ην πνζνζηό αλεξγίαο ζην 
πξώην έηνο αλ νη άλεξγνη ζηε ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκία είλαη 75000 

Μονάδερ 5 
 

Γ2ην δεύηεξν έηνο ν ελεξγόο πιεζπζκόο ηεο νηθνλνκίαο απμήζεθε θαηά 
25%. Να ππνινγίζεηε ην πνζνζηό αλεξγίαο ηεο ελ ιόγσ νηθνλνκίαο αλ 
ν αξηζκόο ησλ αλέξγσλ  παξακέλεη ζηαζεξόο. 

Μονάδερ 5  
Γ3Αλ ζην ηξίην έηνο παξακέλεη ζηαζεξό ην πνζνζηό αλεξγίαο θαη απμεζεί 

εθ λένπ θαηά 20% ν νηθνλνκηθά ελεξγόο πιεζπζκόο, λα ππνινγίζεηε 
ηνλ αξηζκό ησλ αλέξγσλ. 

Μονάδερ 5  
Γ4Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ παξαπάλσ πίλαθα αλ είλαη γλσζηό όηη  

 Σν νλνκαζηηθό ΑΕΠ από ην 1ν ζην 2ν έηνο δηπιαζηάδεηαη  

 Σν πξαγκαηηθό ΑΕΠ από ην 2ν ζην ηξίην έηνο απμάλεηαη θαηά 
25% 

 Ο ξπζκόο πιεζσξηζκνύ από ην 2ν ζην 3ν έηνο είλαη 50%  
Μονάδερ 10 

 

 
 

 
 

  
 

 
        

  


