
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 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 ονομάζονται τα αγαθά που χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά για το σκοπό που 

έχουν παραχθεί. 

β. Χρήμα μπορεί να θεωρηθεί οτιδήποτε η κοινωνία αποδέχεται ως μέσο ανταλλαγής. 

γ. Ενδιάμεσα ονομάζονται τα αγαθά που αγοράζονται για περαιτέρω επεξεργασία και όχι για 

τελική χρήση. 

δ. Ένα από τα στοιχεία της οικονομίας που δεν καταγράφονται στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

είναι η κατανομή της παραγωγής. 

ε. Σφάλμα σύνθεσης διαπράττουμε όταν θεωρούμε ότι αυτό που ισχύει για το σύνολο της 

οικονομίας ισχύει και για τις επιμέρους οικονομικές μονάδες που την αποτελούν. 

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.Αν ένας συνδυασμός παραγωγής βρίσκεται δεξιά της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων 

Α. είναι ανέφικτο να παραχθεί. 

Β. δείχνει ότι οι συντελεστές παραγωγής αποδίδουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Γ. οι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται. 

Δ. πρέπει οπωσδήποτε να μειωθεί η παραγωγή του ενός αγαθού για να αυξηθεί η παραγωγή του 

άλλου. 

Α3. Το ονομαστικό ΑΕΠ 

Α. αυξάνεται μόνο όταν αυξάνονται οι τιμές των παραγόμενων αγαθών. 

Β. αυξάνεται μόνο όταν αυξάνονται οι ποσότητες των παραγόμενων αγαθών. 

Γ. αυξάνεται εξαιτίας αύξησης των τιμών των αγαθών ή των ποσοτήτων των αγαθών ή και των 

δύο. 

Δ. δείχνει την πραγματική εξέλιξη της οικονομίας μεταξύ διαφορετικών ετών. 

Μονάδες 10 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

Β1. Α. Ποιες είναι οι οικονομικές αποφάσεις του νοικοκυριού και από ποιους παράγοντες επηρεάζεται 

η λήψη τους; 

Μονάδες 7 

 Β. Να διατυπώσετε τον ορισμό του καταμερισμού των έργων. 

Μονάδες 2 

 Γ. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποιο το μειονέκτημα του καταμερισμού των έργων; 

Μονάδες 2  
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Β2. Τι γνωρίζετε για το κατά κεφαλή πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν; 

Μονάδες 6  

Β3. Να περιγράψετε τα είδη του χρήματος. 

Μονάδες 8 

 

ΟΜΑΔΑ Γ 

 

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. 

Γ1. Να κατασκευασθεί η Κ.Π.Δ. της οικονομίας. 

Μονάδες 6 

Γ2. Να βρεθεί το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους του Ψ και του αγαθού Ψ σε όρους του Χ. 

Μονάδες 3 

Γ3. Πόσες μονάδες του αγαθού Χ πρέπει να θυσιασθούν για να παραχθούν οι πρώτες 15 μονάδες του 

αγαθού Ψ; 

Μονάδες 5 

Γ4. Πόσες μονάδες του αγαθού Ψ πρέπει να θυσιασθούν για να παραχθούν οι τελευταίες 44 μονάδες 

του αγαθού Χ; 

Μονάδες 7 

Γ5. 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 

 

ΟΜΑΔΑ Δ 

 

Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία για μια υποθετική οικονομία που παράγει μόνο ένα αγαθό Α. Έτος 

βάσης θεωρείται το 2000. 

Έτη Τιμή 

αγαθού 

Ποσότητα 

αγαθού 

Α.Ε.Π. σε 

τρέχουσες 

τιμές 

Δείκτης τιμών 

(%) 

Α.Ε.Π. σε 

σταθερές τιμές 

2000 100 5000   500000 

2001  6000 750000 125  

Δ1. Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας.  

Μονάδες 8 

Δ2. Να υπολογιστεί η πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(Α.Ε.Π.) μεταξύ των ετών 2000 και 2001 σε τιμές του 2001.  

Μονάδες 8  

Δ3. Αν ο πληθυσμός της οικονομίας το έτος 2000 είναι 500 άτομα, να υπολογίσετε το κατά κεφαλήν 

πραγματικό Α.Ε.Π. του έτους 2000.  Αν το κατά κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π. αυξήθηκε κατά 

25% μεταξύ των ετών 2000 και 2001, να υπολογίσετε τον πληθυσμό του 2001. Έτος βάσης 

θεωρείται το 2000. 

Μονάδες 9 
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