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Μάθημα:    ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

Υλη:     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Επιμέλεια διαγωνίζμαηος:  ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

Αξιολόγηζη :    ……………………………………………………………… 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

Για τισ προτάςεισ από Α1 μζχρι και Α5 να γράψετε ςτο τετράδιο ςασ τον αρικμό τθσ κακεμιάσ και δίπλα ςε κάκε 

αρικμό τθ λζξθ «Σωστό», αν θ πρόταςθ είναι ςωςτι, ι «Λάθος», αν θ πρόταςθ είναι λανκαςμζνθ. 

Α1. Όταν ςε μια οικονομία οι παραγωγικοί ςυντελεςτζσ υποαπαςχολοφνται, τότε θ Καμπφλθ Παραγωγικϊν 

Δυνατοτιτων μετατοπίηεται προσ τα αριςτερά. 

Α2. Οι άνκρωποι προςπακοφν να ξεπεράςουν τθν ζλλειψθ των αγακϊν, μεταξφ άλλων, με τθν οργανωμζνθ 

δραςτθριότθτα, τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ και τθν εξεφρεςθ νζων παραγωγικϊν πόρων. 

Α3. Αν μια οικονομία παράγει ςε ζνα εφικτό ςυνδυαςμό, τότε για να αυξιςει τθν ποςότθτα παραγωγισ του ενόσ 

αγακοφ κα πρζπει να μειϊςει οπωςδιποτε τθν ποςότθτα παραγωγισ του άλλου. 

Α4. Η διαφιμιςθ επιδρά ψυχολογικά ςτον καταναλωτι και του δθμιουργεί τθν επικυμία απόκτθςθσ αγακϊν, δθλαδι 

του δθμιουργεί ανάγκεσ που διαφορετικά δε κα υπιρχαν.  

Α5. Η Ελλάδα αντιμετωπίηει το κφριο οικονομικό πρόβλθμα, ενϊ θ Γερμανία όχι. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 15 

Στισ παρακάτω προτάςεισ Α6 και Α7 να γράψετε ςτο τετράδιο ςασ τον αρικμό τθσ πρόταςθσ και δίπλα του το γράμμα 

που αντιςτοιχεί ςτθ ςωςτι απάντθςθ. 

Α6. Η Καμπφλθ Παραγωγικϊν ∆υνατοτιτων μιασ οικονομίασ μετατοπίηεται προσ τα δεξιά, όταν:  

α. μειωκεί το εργατικό δυναμικό.  

β. αυξθκεί το ποςοςτό ανεργίασ.  

γ. βελτιωκεί θ τεχνολογία παραγωγισ των αγακϊν.  

δ. χρθςιμοποιθκοφν μθχανιματα που ιταν αχρθςιμοποίθτα. 

Α7. Ο ςυντελεςτισ «κεφάλαιο» περιλαμβάνει:  

α. Το χρθματικό κεφάλαιο.  

β. Το ανκρϊπινο κεφάλαιο.  

γ. Μια καλλιεργοφμενθ ζκταςθ.  

δ. Διάφορα μθχανιματα. 
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ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Τι είναι καταμεριςμόσ των ζργων ι τθσ εργαςίασ (μονάδεσ 5), ποια είναι τα πλεονεκτιματά του (μονάδεσ 15) και 

ποιο είναι το ςοβαρότερο μειονζκτθμά του (μονάδεσ 5); ( Δεν απαιτείται θ χριςθ παραδειγμάτων). 

ΜΟΝΑΔΕΣ 25 

ΘΕΜΑ Γ 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οριςμζνοι ςυνδυαςμοί ποςοτιτων παραγωγισ των αγακϊν Χ και Ψ, που βρίςκονται 

πάνω ςτθν Καμπφλθ των Παραγωγικϊν Δυνατοτιτων μιασ υποκετικισ οικονομίασ.  

 Χ Ψ 

Α 0 700 

Β 50 600 

Γ 100 400 

Δ 150 0 

 

Ζθτείται: 

 α. να υπολογιςτεί το κόςτοσ ευκαιρίασ του αγακοφ Χ ςε όρουσ του αγακοφ Ψ για όλουσ τουσ διαδοχικοφσ 

ςυνδυαςμοφσ. Μονάδεσ 12 

 β. να εξεταςτεί (υπολογιςτικά) με τθ βοικεια του κόςτουσ ευκαιρίασ, ποιοσ από τουσ παρακάτω ςυνδυαςμοφσ 

βρίςκεται επί, ποιοσ δεξιά και ποιοσ αριςτερά τθσ Καμπφλθσ των Παραγωγικϊν Δυνατοτιτων. 

 i) Χ=120 και Ψ=230 Μονάδεσ 5   

ii) Χ=60 και Ψ=560 Μονάδεσ 5  

 iii) Χ=100 και Ψ=500 Μονάδεσ 3 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Να µεταφζρετε ςτο τετράδιό ςασ τον παρακάτω πίνακα παραγωγικϊν δυνατοτιτων µιασ υποκετικισ οικονοµίασ θ 

οποία, µε δεδοµζνθ τεχνολογία παράγει µόνο τα αγακά Χ και Ψ χρθςιµοποιϊντασ αποδοτικά όλουσ τουσ 

παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ τθσ: 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Χ Ψ Κ.ΕΨ Κ.ΕΧ 

Α 0 ;   

   0,5 2 

Β 10 90   

   0,25 ; 

Γ ; 50   

   ; ; 

Δ 30 0   
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Δ1 Κάνοντασ τουσ κατάλλθλουσ  υπολογιςμοφσ ςτο τετράδιό ςασ  να ςυµπλθρϊςετε τα πζντε κενά του πίνακα ςτα 

οποία υπάρχουν ερωτθµατικά.  Μονάδεσ 10  

Δ2  Όταν αυξάνεται θ παραγωγι του Ψ, το κόςτοσ ευκαιρίασ του αγακοφ Ψ είναι αυξανόµενο ι φκίνον; (Μονάδεσ 4). 

Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ µε βάςθ τουσ παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ τθσ οικονοµίασ. (Μονάδεσ 4). 

Μονάδεσ 8  

Δ3  Όταν παράγονται 74 µονάδεσ του αγακοφ Ψ, ποια είναι θ µζγιςτθ ποςότθτα από το αγακό Χ που µπορεί να 

παράγει θ ςυγκεκριµζνθ υποκετικι οικονοµία;  Μονάδεσ 7 
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