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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. Οηθνλνκηθέο αλάγθεο νλνκάδνληαη εθείλεο πνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο ρξεζηκνπνηνύληαη αγαζά πνπ 

είλαη απνηέιεζκα αλζξώπηλεο πξνζπάζεηαο.       Μνλάδεο 3 

 

Α2. Η βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο 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 θσηνγξαθηθή κεραλή γηα ηνλ επαγγεικαηία θσηνγξάθν είλαη πιηθό δηαξθέο θαη θεθαιαηνπρηθό 

αγαζό.             Μνλάδεο 3 

 

Α5. Η ιήςε ησλ απνθάζεσλ βαζίδεηαη ζηε βεβαηόηεηα πνπ έρνπλ ηα νηθνλνκνύληα άηνκα γηα ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηώλ ηνπο.        Μνλάδεο 3 
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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  Η 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 Φ ζε κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Χ 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  
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ΟΜΑΓΑ  Γ 

Να εμεγήζεηε κε ηε βνήζεηα ησλ θαηάιιεισλ δηαγξακκάησλ ηη ζα ζπκβεί ζηελ ΚΠΔ κηαο νηθνλνκίαο πνπ 

παξάγεη δπν αγαζά Χ θαη Ψ αλ: 

α. βειηησζεί ε ηερλνινγία παξαγσγήο ηνπ αγαζνύ Χ. (κνλάδεο 5) 

β. αλ ην πνζνζηό αλεξγίαο απμεζεί από 10% ζε 13%. (κνλάδεο 5) 

γ. αλ έλα κέξνο ησλ αλέξγσλ κεηαλαζηεύζεη ζην εμσηεξηθό. (κνλάδεο 5) 

δ. θαηαζθεπαζηνύλ λέα αεξνδξόκηα θαη ιηκάληα. (κνλάδεο 5) 

ε. βειηησζεί ε ηερλνινγία θαη ζηα δπν αγαζά. (κνλάδεο 5) 

 

ΟΜΑΓΑ Γ 

Μηα νηθνλνκία παξάγεη δπν αγαζά Χ θαη Ψ θαη απαζρνιεί όινπο ηνπο παξαγσγηθνύο ζπληειεζηέο πιήξσο θαη 

απνδνηηθά κε δεδνκέλε ηερλνινγία, όπσο ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

ΣΥΝΓΥΑΣΜΟΙ Φ Χ 

Α 90 0 

   

Β 70 60 

   

Γ 40 120 

   

Γ 0 160 

 

Δ1. Να ππνινγίζεηε ην Κ.Εx κεηαμύ όισλ ησλ δηαδνρηθώλ ζπλδπαζκώλ. Μνλάδεο 9 

Δ2. Να θαηαζθεπάζεηε ηελ Κ.Π.Δ ηεο νηθνλνκίαο. Μνλάδεο 8 

Δ3. Να ππνινγίζεηε ηε κέγηζηε πνζόηεηα ηνπ αγαζνύ Ψ όηαλ Χ=30. Μνλάδεο 8  

 

 

 

 

 

 

 


