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ΟΜΑΔΑ Α (25 μονάδες) 
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα 
που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση 
είναι λανθασμένη.          (15 μονάδες) 

1. Η διαφήμιση, η τεχνολογία, η μίμηση και η συνήθεια αποτελούν τις ιδιότητες των αναγκών  
2. Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή άλλων προϊόντων  
3. Η αύξηση της ανεργίας μετατοπίζει την ΚΠΔ κάτω και αριστερά 
4.  Η ΚΠΔ μιας οικονομίας  δείχνει τις μεγαλύτερες ποσότητες που είναι δυνατόν να παραχθούν 

στην οικονομία, για κάθε δεδομένη ποσότητα του άλλου προϊόντος. 
5. Οι ροές στο οικονομικό κύκλωμα έχουν είναι συνεχείς, δηλαδή συμβαίνουν κάθε χρονική στιγμή 

και έχουν πάντα το ίδιο μέγεθος, δηλαδή ο όγκος των συναλλαγών δεν μεταβάλλεται καθώς η 
παραγωγική δραστηριότητα αυξάνεται ή μειώνεται 
 

Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα 
του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.                   (10 μονάδες) 

 
A.2 Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ είναι ίσο με 3. Αυτό σημαίνει ότι: 

α) για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα από το αγαθό Ψ θα πρέπει να θυσιαστούν 3 μονάδες από 
το αγαθό Χ. 

β) για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα από το αγαθό Χ  θα πρέπει να θυσιαστούν 3 μονάδες από 
το αγαθό Ψ. 

γ) μια αύξηση της ποσότητας του αγαθού Χ κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 
ποσότητας του Ψ κατά 3%. 

δ) μια αύξηση της ποσότητας του αγαθού Ψ κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 
ποσότητας του κατά 3%. 

 
A.3. Αν µια οικονοµία παράγει σε ένα συνδυασμό κάτω από την καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων, 

τότε συνεπάγεται 
α) ότι η οικονοµία δε μπορεί να παράγει περισσότερο  
β) ότι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται πλήρως  
γ) ότι δεν επαρκούν οι παραγωγικοί συντελεστές για να παράγουν το συνδυασμό  . 
δ)  ότι όλοι ή ορισμένοι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται 

 
 
ΟΜΑΔΑ Β (25 μονάδες) 

Να περιγράψετε το οικονομικό κύκλωμα ενός οικονομικού συστήματος με τη βοήθεια 
διαγράμματος (μονάδες 20) και να αναφέρετε τα σχόλια που αφορούν τις ροές του (μονάδες 5). 

 
 
 
ΟΜΑΔΑ Γ (25 μονάδες) 
Μια οικονομία παράγει 2 αγαθά (Χ) και (Ψ) και απασχολεί 5 εργάτες. Ο κάθε εργάτης μπορεί να 
παράγει είτε 2 μονάδες (Χ) είτε 4 μονάδες (Ψ).  
Ζητείται:  

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ :  ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  30/8/2018 
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Γ.1. Να κατασκευαστεί π πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας.  (5 μονάδες) 
Γ.2. Να υπολογιστεί το κόστος ευκαιρίας το Χ σε όρους του Ψ σε όλους του συνδυασμούς και να 

σχολιαστεί.              (5 μονάδες) 
Γ.3. Ποια είναι η μέγιστη ποσότητα του Ψ που μπορεί να παραχθεί για x = 5 μονάδες.   (5 μονάδες) 
Γ.4. Να εξετάσετε αν οι συνδυασμοί Κ (Χ = 2, Ψ = 19), Φ(Χ = 7 Ψ = 4) και Λ(Χ  = 9, Ψ = 3) είναι 

εφικτοί ή όχι και να δοθεί οικονομική ερμηνεία τους (με βάση τους συντελεστές παραγωγής).  
  (5 μονάδες)   

Γ.5. Πόσες μονάδες του (Χ) θυσιάζονται για να παραχθούν οι πρώτες 14 μονάδες του αγαθού (Ψ).  
        (5 μονάδες) 

 
ΟΜΑΔΑ Δ (25 μονάδες) 
Μια οικονομία παράγει δύο αγαθά Χ και Υ σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης των συντελεστών 
παραγωγής.  

 Αγαθό Χ Αγαθό Υ 
Α 0 200 
Β 20 176 
Γ 40 132 
Δ 60 72 
Ε 80 0 

Δ.1. Να υπολογιστεί το Κόστος Ευκαιρίας του Χ σε όρους του Υ σε όλους τους συνδυασμούς.  Είναι 
αύξον ή φθίνον; Να δοθεί η ερμηνεία και να αιτιολογηθεί η απάντηση. Τι σχήμα αναμένετε να 
έχει η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων.      (5 μονάδες)  

Δ.2. Να υπολογιστεί η μέγιστη ποσότητα του Χ που μπορεί να παραχθεί από τη συγκεκριμένη 
οικονομία, όταν αυτή παράγει 102 μονάδες του Υ.     (5 μονάδες) 

Δ.3. Να εξετάσετε αν είναι εφικτοί ή ανέφικτοι οι συνδυασμοί Κ(Χ=70, Υ=60), Λ(Χ=40, Υ=120), 
Μ(Χ=0, Υ=200) και Ξ(Χ=80, Υ=20) και να δοθεί οικονομική ερμηνεία σύμφωνα με τους 
συντελεστές παραγωγής.        (5 μονάδες) 

Δ.4. Πόσες μονάδες του αγαθού Υ πρέπει να θυσιαστούν προκειμένου να παραχθούν οι 30 
τελευταίες μονάδες του αγαθού Χ.       (5 μονάδες) 

Δ.5. Με ποιους τρόπους είναι δυνατό να αυξηθούν οι παραγωγικές δυνατότητες της εν λόγω 
οικονομίας.          (5 μονάδες) 

 

 

!!! Καλή Επιτυχία !!! 
 

 


