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ΟΜΑΔΑ Α
Στις προτάσεις Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της καθεμίας και δίπλα σε κάθε
αριθμό τη λέξη ‘’Σωστό’’, αν η πρόταση είναι σωστή και “Λάθος”, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
Α1. Αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας είναι η μελέτη των οικονομικών προβλημάτων που δημιουργούνται σε μια
κοινωνία.
Α2. Στη οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου υπάρχει το πρόβλημα της διανομής των αγαθών.
Α3. Άυλα είναι τα αγαθά που έχουν υπόσταση.
Α4. Η συμπεριφορά του κράτους επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την οικονομική ζωή της χώρας και τις αποφάσεις των
επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.
Α5. Ένα αυτοκίνητο ανάλογα με το σκοπό χρήσης του μπορεί να είναι τόσο κεφαλαιουχικό, όσο και καταναλωτικό.

ΟΜΑΔΑ Β
Για τις παρακάτω προτάσεις Β1, Β2, Β3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε πρότασης και
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Β1. Οι βασικοί λόγοι που συντελούν στην εξέλιξη και τον πολλαπλασιασμό των αναγκών είναι:
α. Ο κορεσμός και η συνήθεια
β. Η τεχνολογία, η μίμηση, η συνήθεια και η διαφήμιση
γ. Η τεχνολογία, η μίμηση, η συνήθεια και ο κορεσμός
δ. Όλα τα παραπάνω
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Β2. Οι σημαντικότεροι κοινωνικοί θεσμοί είναι:
α. Η οικογένεια, το κράτος, οι επιχειρήσεις, το εργατικό σωματείο και τα νοικοκυριά
β. Το κράτος, η οικογένεια και οι επιχειρήσεις
γ. Η οικογένεια, το κράτος, οι επιχειρήσεις, το εργατικό σωματείο
δ .Η οικογένεια, το κράτος, οι επιχειρήσεις, οι συνεταιρισμοί
Β3. Η σοκολάτα είναι
α. Υλικό – Καταναλωτό – Καταναλωτικό αγαθό
β. Άυλο – Διαρκές – Καταναλωτικό αγαθό
γ. Υλικό – Διαρκές – Καταναλωτό αγαθό
δ. Τίποτα από τα παραπάνω

ΟΜΑΔΑ Γ
Τι ονομάζουμε αγορά και ποια τα χαρακτηριστικά της;

ΟΜΑΔΑ Δ
Δ1. Ποιες ανάγκες ονομάζονται οικονομικές;

Δ2. Ποιες είναι οι ιδιότητες των αναγκών (εξηγήστε την κάθε μία από αυτές δίνοντας τον ορισμό της και
παραδείγματα όπου είναι απαραίτητο).

Δ3. Εξηγήστε αναλυτικά τους βασικότερους λόγους που συντελούν στην εξέλιξη και των πολλαπλασιασμό
των αναγκών.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!
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