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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. Το πιεςτιριο ενόσ τυπογραφείου είναι υλικό, διαρκζσ και καταναλωτικό αγακό.
Α2. Όταν ζνα χωράφι παραμζνει ακαλλιζργθτο τότε κεωρείται εν δυνάμει παραγωγικόσ ςυντελεςτισ.
Α3. Τα εργαλεία είναι παραχκζντα μζςα παραγωγισ.
Α4. Το κφριο οικονομικό πρόβλθμα οφείλεται ςτθν ζλλειψθ οικονομικϊν αναγκϊν.
Α5. Η επιτυχία του καταμεριςμοφ τθσ εργαςίασ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθ διαμεςολάβθςθ του
χριματοσ.
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. Το κόςτοσ ευκαιρίασ ενόσ αγακοφ Ζ ςε όρουσ του αγακοφ Κ είναι:
α. θ ποςοςτιαία μεταβολι τθσ ποςότθτασ του αγακοφ Κ που κυςιάηεται προσ τισ μονάδεσ του αγακοφ Ζ που
παράγονται
β. οι μονάδεσ του αγακοφ Ζ που κυςιάηονται για τθν παραγωγι μίασ επιπλζον μονάδασ του αγακοφ Κ
γ. οι μονάδεσ του αγακοφ Ζ που κυςιάηονται προσ τισ μονάδεσ του αγακοφ Κ που παράγονται
δ. οι μονάδεσ του αγακοφ Κ που κυςιάηονται για τθν παραγωγι μίασ επιπλζον μονάδασ του αγακοφ Ζ.
Α7. Ωσ καταναλωτά αγακά χαρακτθρίηονται:
α. όλα τα αγακά που βρίςκονται ελεφκερα ςτθ φφςθ.
β. όλα τα οικονομικά αγακά.
γ. τα αγακά εκείνα που μόνο μια φορά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τον ςκοπό που ζχουν παραχκεί.
δ. τα αγακά εκείνα που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν πολλζσ φορζσ για τον ίδιο ςκοπό, χωρίσ να
μεταβλθκεί θ φυςικι τουσ υπόςταςθ.
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ΘΕΜΑ Β
Β1. Να αναφζρετε ονομαςτικά τουσ κοινωνικοφσ κεςμοφσ. (μονάδεσ 8)
Β2. Να αναφζρετε ονομαςτικά τουσ παράγοντεσ που ςυντελοφν ςτθν εξζλιξθ και τον πολλαπλαςιαςμό των
οικονομικϊν αναγκϊν. (μονάδεσ 8)
Β3. Να δϊςετε τον οριςμό τθσ επιχειρθματικότθτασ. (μονάδεσ 7)
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Από τισ ιδιότθτεσ των οικονομικϊν αναγκϊν να αναπτφξετε τον κορεςμό. (Μονάδεσ 13)
Γ2. Να εξθγιςετε με τθ βοικεια των κατάλλθλων διαγραμμάτων τι κα ςυμβεί ςτθν ΚΠΔ μιασ οικονομίασ
που παράγει δυο αγακά Χ και Ψ αν:
α. βελτιωκεί θ τεχνολογία παραγωγισ του αγακοφ Χ. (μονάδεσ 4)
β. αν το ποςοςτό ανεργίασ αυξθκεί από 10% ςε 13%. (μονάδεσ 4)
γ. αν ζνα μζροσ των ανζργων μεταναςτεφςει ςτο εξωτερικό. (μονάδεσ 4)
ΜΟΝΑΔΕΣ 25
ΘΕΜΑ Δ
Μια οικονομία παράγει δυο αγακά Χ και Ψ και απαςχολεί όλουσ τουσ παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ πλιρωσ
και αποδοτικά με δεδομζνθ τεχνολογία, όπωσ τον παρακάτω πίνακα.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
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Δ1. Να υπολογίςετε το Κ.Εx μεταξφ όλων των διαδοχικϊν ςυνδυαςμϊν. (μονάδεσ 6)
Δ2. Να καταςκευάςετε τθν Κ.Π.Δ τθσ οικονομίασ. (μονάδεσ 6)
Δ3. Τι πορεία ακολουκεί το κόςτοσ ευκαιρίασ του αγακοφ Χ κακϊσ θ παραγωγι του αγακοφ Χ αυξάνεται;
Να αιτιολογιςετε τθν πορεία του με βάςθ τθν καταλλθλότθτα των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν που
χρθςιμοποιοφνται. (μονάδεσ 5)
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Δ4. Να χαρακτθρίςετε το ςυνδυαςμό Κ(Χ=35,Ψ=120) ωσ εφικτό ι ανζφικτο. Τι ςυμβαίνει ςτθν οικονομία
όταν παράγει αυτόν τον ςυνδυαςμό; (μονάδεσ 4)
Δ5. Να υπολογίςετε τθ μζγιςτθ ποςότθτα του αγακοφ Ψ όταν Χ=30. (μονάδεσ 4)
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