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ΘΕΜΑ Α
Για τισ προτάςεισ από Α1 μζχρι και Α5 να γράψετε ςτο τετράδιο ςασ τον αριθμό τησ καθεμιάσ και δίπλα ςε κάθε αριθμό τη λζξη
«Σωςτό», αν η πρόταςη είναι ςωςτή, ή «Λάθοσ», αν η πρόταςη είναι λανθαςμζνη.
Α1. Το ςφάλμα ςφνθεςησ διαπράττεται, όταν γίνεται δεκτό ότι αυτό που ιςχφει για τα άτομα δεν ιςχφει αναγκαςτικά και για το
ςφνολο τησ οικονομίασ.
Α2. Όταν ζνα χωράφι παραμζνει ακαλλιζργητο τότε θεωρείται εν δυνάμει παραγωγικόσ ςυντελεςτήσ.
Α3. Το Α.Ε.Π είναι ποιοτικόσ και όχι ποςοτικόσ δείκτησ.
Α4. Το κφριο οικονομικό πρόβλημα οφείλεται ςτην ζλλειψη οικονομικϊν αγαθϊν.
Α5. Η επιτυχία του καταμεριςμοφ τησ εργαςίασ εξαρτάται ςε μεγάλο βαθμό από τη διαμεςολάβηςη του χρήματοσ.
Μονάδεσ 15
Α6. Να αναφζρετε ονομαςτικά τουσ κοινωνικοφσ θεςμοφσ. (μονάδεσ 5)
Α7. Να αναφζρετε ονομαςτικά τουσ παράγοντεσ που ςυντελοφν ςτην εξζλιξη και τον πολλαπλαςιαςμό των οικονομικϊν αναγκϊν.
(μονάδεσ 5)

ΘΕΜΑ Β
Β1. Να περιγράψετε το οικονομικό κφκλωμα ενόσ οικονομικοφ ςυςτήματοσ με τη βοήθεια διαγράμματοσ και να αναφζρετε τα
ςχόλια που αφοροφν τισ ροζσ του.
Μονάδεσ 25
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ΘΕΜΑ Γ
Μια οικονομία παράγει δυο αγαθά Χ και Ψ και απαςχολεί όλουσ τουσ παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ πλήρωσ και αποδοτικά με
δεδομζνη τεχνολογία, όπωσ τον παρακάτω πίνακα.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
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Γ1. Να υπολογίςετε το Κ.Εx μεταξφ όλων των διαδοχικϊν ςυνδυαςμϊν. (μονάδεσ 6)
Γ2. Να καταςκευάςετε την Κ.Π.Δ τησ οικονομίασ. (μονάδεσ 6)
Γ3. Τι πορεία ακολουθεί το κόςτοσ ευκαιρίασ του αγαθοφ Χ καθϊσ η παραγωγή του αγαθοφ Χ αυξάνεται; Να αιτιολογήςετε την
πορεία του με βάςη την καταλληλότητα των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν που χρηςιμοποιοφνται. (μονάδεσ 5)
Γ4. Να χαρακτηρίςετε το ςυνδυαςμό Κ(Χ=35,Ψ=120) ωσ εφικτό ή ανζφικτο. Τι ςυμβαίνει ςτην οικονομία όταν παράγει αυτόν τον
ςυνδυαςμό; (μονάδεσ 4)
Γ5. Να υπολογίςετε τη μζγιςτη ποςότητα του αγαθοφ Ψ όταν Χ=30. (μονάδεσ 4)

ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Δίνονται τα παρακάτω ςτοιχεία για μια υποθετική οικονομία που παράγει ζνα μόνο αγαθό:

Ζτη

Τιμή αγαθοφ

2011
2012

5

2013

6

Ποςότητα
αγαθοφ

Α.Ε.Π ςε
τρζχουςεσ
τιμζσ

10

40

Δείκτησ τιμών
με ε.β το 2012

Α.Ε.Π ςε
ςταθερζσ
τιμζσ (ε.β
2012)

100

60

12

α) Να ςυμπληρϊςετε τα κενά του πίνακα κάνοντασ τουσ κατάλληλουσ υπολογιςμοφσ. (Μονάδεσ 8)
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β) Ποια είναι η πραγματική ποςοςτιαία μεταβολή του Α.Ε.Π. μεταξφ των ετϊν 2011-2012 καθϊσ και μεταξφ των ετϊν 2012-2013;
(Μονάδεσ 4)
γ) Να βρείτε την πραγματική ποςοςτιαία μεταβολή του Α.Ε.Π μεταξφ των ετϊν 2011-2012 με ζτοσ βάςησ το 2011. (Μονάδεσ 5)
Δ2. Δίνεται ο παρακάτω πίνακασ ενόσ προϊόντοσ που διζρχεται από 3 ςτάδια επεξεργαςίασ:
Στάδια επεξεργαςίασ
Πρϊτο
Δεφτερο
Τρίτο

Αξία πώληςησ
50

Προςτιθζμενη Αξία
30
40

Κάνοντασ τουσ κατάλληλουσ υπολογιςμοφσ να ςυμπληρϊςετε τα κενά του πίνακα.
Μονάδεσ 8
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