
ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ  
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ   
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
  
ΘΕΜΑ Α  
Στισ προτάςεισ Α1 μζχρι και Α6 να γράψετε ςτο τετράδιο ςασ τον αρικμό τθσ κακεμίασ και δίπλα ςε κάκε 
αρικμό τθ λζξθ ‘’ωστό’’, αν θ πρόταςθ είναι ςωςτι και  “Λάθος”, αν θ πρόταςθ είναι λανκαςμζνθ.  
  
Α) Μια οικονομία παράγει δφο αγακά Χ και Ψ με δεδομζνθ τεχνολογία, υποαπαςχολϊντασ τουσ 
παραγωγικοφσ τθσ ςυντελεςτζσ. Για να αυξιςει τθν παραγωγι του αγακοφ Χ, τότε απαραίτθτα πρζπει να 
μειϊςει τθν παραγωγι του αγακοφ Ψ.    
  
Β) Ζνασ ανζφικτοσ ςυνδυαςμόσ μπορεί να γίνει εφικτόσ μζςω τθσ μείωςθσ τθσ ανεργίασ.   
  
Γ) Με δεδομζνεσ τισ υποκζςεισ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται θ ΚΠΔ, μια οικονομία που παράγει δυο αγακά, 
αδυνατεί να αυξιςει ταυτόχρονα τθν παραγωγι και των δυο αγακϊν.   
 

Δ) Η ςυμπεριφορά του κράτουσ επθρεάηει ςε ςθμαντικό βακμό τθν οικονομικι ηωι τθσ χϊρασ και τισ 
αποφάςειστωνεπιχειριςεων και των νοικοκυριϊν.    
  
Ε) Ζνα αυτοκίνθτο ανάλογα με το ςκοπό χριςθσ του μπορεί να είναι τόςο κεφαλαιουχικό, όςο και 
καταναλωτικό.    
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                               Μονάδες 15  
  
  
  
Για τισ παρακάτω προτάςεισ Α2 και Α3 να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αρικμό τθσ κάκε πρόταςθσ και δίπλα 
το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτθ ςωςτι απάντθςθ.  
  
Α2. Η ΚΠΔ μετατοπίηεται προσ τα δεξιά όταν:  
  
        α. χειροτερεφει θ ποιότθτα του προϊόντοσ   
        β. βελτιϊνεται θ τεχνολογία   
        γ. υπάρχει μετανάςτευςθ   
        δ. μειϊνονται οι παραγωγικοί ςυντελεςτζσ   
                                                                                                                                                                                  Μονάδες 5  

  
  
 Α3. Το κόςτοσ ευκαιρίασ του αγακοφ Y ςε όρουσ του Χ είναι ίςο με 3. Αυτό ςθμαίνει ότι: 

α. για να παραχκεί μια επιπλζον μονάδα από το αγακό Χ, κα πρζπει να κυςιαςτοφν 3 μονάδεσ από το αγακό 
Y.  
β. για να παραχκεί μια επιπλζον μονάδα από το αγακό Υ, κα πρζπει να κυςιαςτοφν 3 μονάδεσ από τοαγακό 
Χ.   
γ. μια αφξθςθ τθσ ποςότθτασ του Χ κατά 1% κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ τθσ ποςότθτασ του Y κατά3%.  
δ. μια αφξθςθ τθσ ποςότθτασ του Y κατά 1% κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ τθσ ποςότθτασ του Χ κατά3%.   

  
  
                                                                                                                                                                                  Μονάδες 5  

  
 
  
 
 
ΘΕΜΑ Β  
  



Β1. Τι είναι το οικονομικό κφκλωμα και ποια είναι τα χαρακτθριςτικά του ςχετικά με τισ ροζσ που 
δθμιουργοφνται.                  
                                                                                                                                                                               Μονάδες 10  
Β2. Δϊςτε τον οριςμό των παρακάτω ςυντελεςτϊν παραγωγισ: Εργαςία και Κεφάλαιο χρθςιμοποιϊντασ και 
παραδείγματα.                                                           
                                                                                                                                                                              Μονάδες 10  
Β3. Τι είναι τα κεφαλαιουχικά και τι τα καταναλωτικά αγακά; Δϊςτε από ζνα παράδειγμα ςτο κάκε ζνα.   
                                                                                                                                                                                Μονάδες 5  

  
 ΘΕΜΑ Γ  
  
Μια οικονομία απαςχολεί 5 εργάτεσ ςτθν παραγωγι δφο αγακϊν Χ,Υ. Ο κάκε εργάτθσ μπορεί να παράγει είτε 
20 μονάδεσ Χ είτε 40 μονάδεσ Υ. 
Γ1. Καταςκευάςτε τθν ΚΠΔ τθσ οικονομίασ.  
                                                                                                                                                                              Μονάδες 8   
Γ2. Να βρεκεί θ αλγεβρικι μορφι τθσ ΚΠΔ.   
                                                                                                                                                                              Μονάδες 8  
Γ3. Να υπολογιςτοφν το κόςτοσ ευκαιρίασ Χ και το κόςτοσ ευκαιρίασ Υ για όλουσ τουσ διαδοχικοφσ 
ςυνδυαςμοφσ.   
                                                                                                                                                                              Μονάδες 9 
 
 
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:  
 

υνδυασμοί  Χ  Τ    ΚΕx (σε μονάδες Τ)  ΚΕY (σε μονάδες Χ)  

Α  0  220      

      ;  ;  

Β  40  200      

      ;  2/5  

Γ  60  ;      

      ;  1/4  

Δ  ;  70      

      7  ;  

Ε  ;  0      

 
  
Δ1. Με τουσ κατάλλθλουσ υπολογιςμοφσ να ςυμπλθρϊςετε τα κενά του πίνακα.  
  
                                                                                                                                                                              Μονάδες 8  
Δ2. Τι πορεία ακολουκεί το κόςτοσ ευκαιρίασ του αγακοφ Χ (ςε όρουσ Υ). Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ 
με βάςθ τθσ καταλλθλόλθτα των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν.   
  
                                                                                                                                                                            Μονάδες 5 
Δ3. Να εξετάςετε το είδοσ των παρακάτω ςυνδυαςμϊν:  
α. Κ (X=50, Y=150)  β. Λ (X= 70, Y=120)  
                                                                                                                                                                            Μονάδες 8 
Δ4. Να υπολογίςετε πόςεσ μονάδεσ του αγακοφ Χ κα κυςιαςτοφν προκειμζνου να παραχκοφν οι πρϊτεσ 160 
μονάδεσ του αγακοφ Υ.     Μονάδες 4 
                                                                                   ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ!! 


