
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί 

σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι 

λανθασμένη. 

α. Καταναλωτικά και καταναλωτά αγαθά είναι ταυτόσημες έννοιες. 

β. Ένα οικονομικό αγαθό μπορεί να μετατραπεί σε ελεύθερο. 

γ. Το νοικοκυριό έχει ένα σταθερό εισόδημα που βραχυπρόθεσμα δε μεταβάλλεται και μπορεί να 

θεωρηθεί σταθερό. 

δ. Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ένα από τα στοιχεία που εντάσσονται στον παραγωγικό 

συντελεστή ″κεφάλαιο″. 

ε. Όταν μία χώρα παράγει σε ένα συνδυασμό κάτω από την Κ.Π.Δ. και θέλει να αυξήσει την 

παραγωγή του ενός αγαθού, πρέπει απαραίτητα να μειώσει την παραγωγή του άλλου.          

Μονάδες 15 

 

Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα 

που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Α2. Η βασική επιδίωξη μιας επιχείρησης για να πετύχει το μέγιστο κέρδος είναι 

Α. η παραγωγή με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. 

Β. η πώληση του προϊόντος στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή. 

Γ. η πώληση της μεγαλύτερης δυνατής ποσότητας παραγωγής. 

Δ. η πώληση της μεγαλύτερης δυνατής ποσότητας στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή και η παραγωγή 

αυτής της ποσότητας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. 

 

Α3. Ποιο από τα παρακάτω πρέπει να θεωρηθεί σταθερό προκειμένου να σχεδιασθεί η καμπύλη 

παραγωγικών δυνατοτήτων (Κ.Π.Δ.) μιας οικονομίας; 

Α. Η κατανομή των παραγωγικών συντελεστών στα αγαθά που παράγει η συγκεκριμένη 

οικονομία. 

Β. Η συνολική ποσότητα και ποιότητα των παραγωγικών συντελεστών και η τεχνολογία που 

χρησιμοποιείται στην παραγωγή. 

Γ. Η συνολική ποσότητα χρήματος που κυκλοφορεί στην οικονομία. 

Δ. Όλα τα παραπάνω. 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Α. Ποιες οικονομικές αποφάσεις παίρνει το νοικοκυριό, συνειδητά ή ασυνείδητα, για τη 

χρησιμοποίηση του εισοδήματός του;      Μονάδες 3 

         

 Β. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τις οικονομικές αποφάσεις του νοικοκυριού; 

Μονάδες 4 
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Β2. Να διατυπώσετε τους ορισμούς των παραγωγικών συντελεστών.   Μονάδες 8 

 

Β3. Να περιγράψετε το οικονομικό κύκλωμα της οικονομίας. (Δεν απαιτείται διάγραμμα) 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά μια υποθετική οικονομία που παράγει μόνο δύο αγαθά Χ και 

Ψ χρησιμοποιώντας όλους τους παραγωγικούς της συντελεστές και τη δεδομένη της τεχνολογία. 

 

Συνδυασμοί Αγαθό Χ Αγαθό Ψ 

Α 0 80 

Β 20 70 

Γ 45 30 

Δ 60 0 

 

Γ1. Να εξετάσετε, με χρήση του κόστους ευκαιρίας, αν είναι εφικτή η παραγωγή των παρακάτω 

συνδυασμών: 

Α. Χ = 10 και Ψ = 78 

Β. Χ = 25 και Ψ = 62 

Γ. Χ = 50 και Ψ = 25         Μονάδες 9 

 

Γ2. Με βάση το κόστος ευκαιρίας, να εξετάσετε ποια είναι η μορφή της καμπύλης παραγωγικών 

δυνατοτήτων και να αναπτύξετε την οικονομική της σημασία. 

Μονάδες 4 

 

Γ3. Να εξετάσετε, χωρίς τη χρήση του κόστους ευκαιρίας, αν μπορεί να παραχθεί ο συνδυασμός 

παραγωγής Χ=48, Ψ=72. Να εξηγήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 3 

 

Γ4. Έστω ότι η χώρα παράγει το συνδυασμό Κ: (Χ=30, Ψ=30). Να εξετάσετε αν μπορεί να αυξηθεί η 

παραγωγή και των δύο αγαθών κατά 20%. Να εξηγήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 9 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Να υποθέσετε ότι μια οικονομία παράγει μόνο δύο αγαθά το Χ και το Ψ. Για την παραγωγή των 

αγαθών αυτών χρησιμοποιείται μόνο ο συντελεστής παραγωγής ‘‘εργασία’’. Στη συγκεκριμένη 

οικονομία απασχολούνται 5 εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται πλήρως και αποδοτικά είτε στην 

παραγωγή του Χ είτε στην παραγωγή του Ψ. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των απασχολουμένων στην 

παραγωγή του ίδιου αγαθού, ένας εργαζόμενος μπορεί να παράγει είτε 20 μονάδες του Χ είτε 10 

μονάδες του Ψ. 

 

Δ1. Να κατασκευασθεί η Κ.Π.Δ. της οικονομίας.      Μονάδες 6 

 

Δ2. Να βρεθεί το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους του Ψ και του αγαθού Ψ σε όρους του Χ. 

Μονάδες 3 

 

Δ3. Πόσες μονάδες του αγαθού Χ πρέπει να θυσιασθούν για να παραχθούν οι πρώτες 15 μονάδες του 

αγαθού Ψ; 

Μονάδες 5 



Δ4. Πόσες μονάδες του αγαθού Ψ πρέπει να θυσιασθούν για να παραχθούν οι τελευταίες 44 μονάδες 

του αγαθού Χ; 

Μονάδες 7 

 

Δ5. Αν αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων από 5 σε 6, να κατασκευασθεί η νέα Κ.Π.Δ., με δεδομένο 

ότι η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων δεν επηρεάζει την απόδοσή τους. 

Μονάδες 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


