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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.  

α. Στο οικονομικό κύκλωμα οι ροές δεν έχουν πάντα το ίδιο μέγεθος, δηλαδή ο όγκος των 
συναλλαγών  δεν παραμένει σταθερός  καθώς η παραγωγική δραστηριότητα αυξάνεται ή 
μειώνεται. 
β. Τα καταναλωτικά αγαθά είναι πάντα και διαρκή. 
γ. Το σύνολο των γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτά ο άνθρωπος με την μόρφωση και την 
εμπειρία ονομάζεται κεφάλαιο . 
δ. Ο καταμερισμός των έργων δεν έχει κάποιο μειονέκτημα 
ε. Οι υπηρεσίες ενός δικηγόρου είναι υλικό αγαθό. 

(15 μονάδες) 
Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα 
του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.   

A.2. .Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ είναι ίσο με 4. Αυτό σημαίνει ότι: 

α. για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα από το αγαθό Ψ, θα πρέπει να θυσιαστούν 4 μονάδες 

από το αγαθό Χ 

β. για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα από το αγαθό Χ, θα πρέπει να θυσιαστούν 4μονάδες από 

το αγαθό Ψ 

γ. μια αύξηση της ποσότητας του αγαθού Χ κατά 4% θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 

ποσότητας του αγαθού Ψ κατά 1% 

δ. μια μείωση της ποσότητας του αγαθού Ψ κατά 4% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 

ποσότητας του αγαθού Χ κατά 1%. 

 

A.3. Το ψυγείο σε ένα ψαράδικο είναι: 

α. υλικό, διαρκές, καταναλωτικό 
β. υλικό, καταναλωτό, κεφαλαιουχικό 
γ. υλικό, διαρκές, κεφαλαιουχικό 
δ. άυλο, διαρκές, κεφαλαιουχικό 

 

ΟΜΑΔΑ Β (25 μονάδες) 

 

Β.1 Να περιγράψετε τις ιδιότητες των αναγκών 
 
Β.2 Ποιοι λόγοι συντελούν στον πολλαπλασιασμό και την εξέλιξη των αναγκών 
 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Αρχές Οικονομικής θεωρίας / Β Oικονομικό   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/12/2019 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 2 από 2                                                                                                                                                                                                                                                       
 

ΟΜΑΔΑ Γ  (25 μονάδες) 
Σε μια οικονομία που παράγει μόνο δύο αγαθά Χ και Ψ, η τεχνολογία παραγωγής είναι δεδομένη, 

οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται όλοι ορθολογικά και απασχολούνται συνολικά 5 

εργάτες. Αν γνωρίζουμε ότι κάθε εργάτης μπορεί να παράγει είτε 10 μονάδες του Χ είτε 20 

μονάδες του Ψ, ζητείται: 

Γ1. Να κατασκευαστεί ο πίνακας των συνδυασμών ποσοτήτων των δύο αγαθών της οικονομίας. 

Μονάδες 6 

Γ2. Να σχεδιάσετε ΚΠΔ και να δικαιολογηθεί η μορφή της. Μονάδες 6 

Γ3.Να υπολογιστεί το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του Ψ και να χαρακτηριστεί. 

Μονάδες 8 

Γ4. Λόγω βελτίωσης της τεχνολογίας αυξάνεται η παραγωγή του Χ σε κάθε επίπεδο παραγωγής 

κατά 20%.Να σχεδιάσετε τη νέα ΚΠΔ στο ίδιο διάγραμμα με την αρχική. Μονάδες 5 

(όπου χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι 1 δεκαδικό ψηφίο) 

 
ΟΜΑΔΑ Δ (25 μονάδες) 

Ο παρακάτω πίνακας αναφέρεται σε μια υποθετική οικονομία η οποία με δεδομένη τεχνολογία και 
πλήρη αξιοποίηση των παραγωγικών συντελεστών παράγει 2 μόνο αγαθά, το αγαθό Χ και το 
αγαθό Ψ. 
 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Χ Ψ 

Α 0 40 

Β 90 30 

Γ 170 20 

Δ 240 10 

Ε 300 0 

 
Δ1. Να υπολογίσετε το Κόστος ευκαιρίας Ψ ( σε μονάδες Χ) σε όλους τους διαδοχικούς 

συνδυασμούς. Μονάδες 5  

Δ2. Να χαρακτηρίσετε το συνδυασμό Χ=184 Ψ= 19 με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας και να 

σχολιάσετε πως θα ήταν δυνατό να παραχθεί ο συγκεκριμένος συνδυασμός. Μονάδες 7 

Δ3. Να υπολογίσετε πόσες μονάδες Χ πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν  οι τελευταίες 5 

μονάδες Ψ. Μονάδες 5 

Δ4. Να υπολογίσετε πόσες μονάδες  Ψ πρέπει να θυσιαστούν προκειμένου να παραχθούν οι 

πρώτες 36 μονάδες Χ. Μονάδες 5 

Δ5. Πόσες μονάδες Χ θα θυσιαστούν για να αυξηθεί η παραγωγή του Ψ από 10 σε 25 μονάδες; 

Μονάδες 3 

 


