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Ονομαηεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

Υλη:     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Επιμέλεια διαγωνίζμαηος:  ……………………………………………………………… 

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

 

 

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. Οη ξνέο αγαζώλ, παξαγωγηθώλ ζπληειεζηώλ θαη ρξήκαηνο κεηαμύ ηωλ επηρεηξήζεωλ, ηωλ λνηθνθπξηώλ 

θαη ηνπ θξάηνπο είλαη ζπλερείο θαη έρνπλ πάληνηε ην ίδην κέγεζνο.                                           Μονάδες 3 

Α2. Η βειηίωζε ηεο ηερλνινγίαο παξαγωγήο ηωλ δύν αγαζώλ πνπ παξάγνληαη ζε κηα ππνζεηηθή νηθνλνκία 

κπνξεί λα έρεη ωο απνηέιεζκα ηε κεηαηξνπή ελόο εθηθηνύ ζπλδπαζκνύ παξαγωγήο ηωλ δύν αγαζώλ ζε 

άξηζην.            Μονάδες 3 

Α3. Κεφαλαιουχικά αγακά είναι εκείνα που χρθςιμοποιοφνται για τθν άμεςθ ικανοποίθςθ των αναγκϊν 

του ανκρϊπου.           Μονάδες 3 

Α4. Η ζννοια τθσ αγοράσ περιορίηεται ςε ζνα γεωγραφικό χϊρο.                                                         Μονάδες 3 

Α5. Το χρθματικό κόςτοσ ενόσ αγακοφ είναι το πραγματικό ι εναλλακτικό κόςτοσ του εκφραςμζνο ςε 

χριμα.                                                      Μονάδες 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  Καταναλωτά είναι τα αγακά τα οποία χρθςιμοποιοφνται: 

α) αποκλειςτικά από τουσ καταναλωτζσ 

β) μόνο ςτθν παραγωγικι διαδικαςία 

γ) μια μόνο φορά για το ςκοπό που ζχουν παραχκεί 

δ) πολλζσ φορζσ για το ςκοπό που ζχουν παραχκεί 

 

Μονάδες 5 
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Α7 Το κόζηος εσκαιρίας ηοσ αγαθού Φ ζε μονάδες ηοσ αγαθού Χ είναι ίζο με 4. Ασηό ζημαίνει όηι: 

α) 4 κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Χ ζπζηάδνληαη γηα ηελ παξαγωγή κηαο κνλάδαο από ην αγαζό Ψ 

β) 4 κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Ψ ζπζηάδνληαη γηα ηελ παξαγωγή κηαο κνλάδαο από ην αγαζό Χ 

γ) Θπζηάδνληαη 4% κνλάδεο παξαγωγήο από ην αγαζό Ψ γηα ηελ αύμεζε ηεο παξαγωγήο θαηά 1% 

ηνπ αγαζνύ Χ 

δ) Θπζηάδνληαη 4% κνλάδεο παξαγωγήο από ην αγαζό Χ γηα ηελ αύμεζε ηεο παξαγωγήο θαηά 1% ηνπ 

αγαζνύ Ψ 

            Μονάδες 5 

 

ΟΜΑΓΑ  Β 

 

Β1. Να αλαπηύμεηε ηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο.      Μονάδες 7 

 

B2. Να νξίζεηε ην θαηλόκελν ηνπ θαηακεξηζκνύ εξγαζίαο θαη λα αλαθέξεηε ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ θαζώο 

θαη ην βαζηθό ηνπ κεηνλέθηεκα.                                                Μονάδες 18  

 

ΟΜΑΓΑ  Γ 

Σηνλ παξαθάηω πίλαθα δίλνληαη νξηζκέλνη ζπλδπαζκνί πνζνηήηωλ παξαγωγήο ηωλ αγαζώλ Χ θαη Ψ, πνπ 

βξίζθνληαη πάλω ζηελ Κακπύιε ηωλ Παξαγωγηθώλ Δπλαηνηήηωλ κηαο ππνζεηηθήο νηθνλνκίαο. 

ΣΥΝΓΥΑΣΜΟΙ Φ Χ 

Α 0 700 

Β 50 600 

Γ 100 400 

Γ 150 0 

 

Ζεηείηαη:  

α. λα ππνινγηζηεί ην θόζηνο επθαηξίαο ηνπ αγαζνύ Χ ζε όξνπο ηνπ αγαζνύ Ψ γηα όινπο ηνπο δηαδνρηθνύο 

ζπλδπαζκνύο. Μονάδες 12  

β. λα εμεηαζηεί (ππνινγηζηηθά) κε ηε βνήζεηα ηνπ θόζηνπο επθαηξίαο, πνηνο από ηνπο παξαθάηω 

ζπλδπαζκνύο βξίζθεηαη επί, πνηνο δεμηά θαη πνηνο αξηζηεξά ηεο Κακπύιεο ηωλ Παξαγωγηθώλ Δπλαηνηήηωλ. 

i) Χ=120 θαη Ψ=230 Μονάδες 5  

ii) Χ=60 θαη Ψ=560 Μονάδες 5  

iii) Χ=100 θαη Ψ=500 Μονάδες 3 
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ΟΜΑΓΑ Γ 

Μια υποκετικι οικονομία θ οποία απαςχολεί όλουσ τουσ παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ που ζχει ςτθ διάκεςι 

τθσ πλιρωσ και αποδοτικά και με δεδομζνθ τεχνολογία, παράγει τα εξισ δφο προϊόντα Ω και Ζ, ςφμφωνα με 

τον παρακάτω πίνακα: 

. 

ΣΥΝΓΥΑΣΜΟΙ Φ Χ Κ.Δυ Κ.Δτ 

Α 600 0   

   ; ; 

Β 400 175   

   2 ; 

Γ 300 ;   

   ; 0,25 

Γ ; 250   

   ; ; 

Δ 0 275   

 

α. Να μεταφζρετε τον πίνακα ςτο τετράδιό ςασ και να ςυμπλθρϊςετε τα κενά όπου υπάρχει ερωτθματικό, 

κάνοντασ τουσ κατάλλθλουσ υπολογιςμοφσ (με ακρίβεια δφο δεκαδικϊν ψθφίων, όπου είναι απαραίτθτο). 

Μονάδες  12 

β. Πόςεσ μονάδεσ του αγακοφ Ω πρζπει να κυςιαςτοφν, προκειμζνου να παραχκοφν οι πρϊτεσ 200 μονάδεσ 

του αγακοφ Ζ;  Μονάδες  6   

γ. Να υπολογίςετε τθ μζγιςτθ ποςότθτα του αγακοφ Χ όταν το Ψ=230. Μονάδες  7 

 

 

 

 

 

 

 


