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00ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Αρχές Οικονομικής Θεωρίας / Γ ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/3/2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

Α1. Να χαρακτηρίσετε της προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό της δίπλα
στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Η διαδικασία του αντιπραγματισμού παρουσίαζε δυσκολίες αφού απαιτούσε 2 
άτομα που ο ένας έπρεπε να προσφέρει ό,τι χρειάζεται ο άλλος.

2. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) είναι η συνολική αξία σε χρηµατικές 
µονάδες των ενδιάµεσων και τελικών αγαθών που παράγονται σε µια χώρα σ’ 
ένα συγκεκριµένο έτος.

3. Η μακροοικονομία  εξετάζει τη συμπεριφορά και τη δραστηριότητα των 
ξεχωριστών µονάδων µιας οικονοµίας.

4. Η ΚΠΔ είναι κοίλη προς την αρχή των αξόνων , όταν το κόστος ευκαιρίας είναι
αυξανόμενο. 

5. Το επιτόκιο καταθέσεων είναι πάντα το ίδιο.
 (Μονάδες 15)

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

Α2. Μια οικονομία που παράγει μόνο 2 αγαθά, το Χ και το Ψ, χρησιμοποιώντας  όλους
τους  παραγωγικούς  συντελεστές  που  έχει  στην  διάθεση  της  αποδοτικά  (ορθολογικά),
με  δεδομένη  την  τεχνολογία  παραγωγής,  μπορεί  να παράγει  80 μονάδες από το αγαθό
Χ θυσιάζοντας 40 μονάδες από το αγαθό Ψ , το κόστος ευκαιρίας (εναλλακτικό κόστος) του
αγαθού Χ σε όρους του Ψ είναι ίσο με

Α. 2
Β. 1/2
Γ. 40
Δ. 80

(Μονάδες 5)
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Α3. Τα κέρματα:

Α. Αποτελούν το λεγόμενο πλαστικό χρήμα.
Β. Αναγράφουν το όνομα του δικαιούχου.
Γ. Είναι μεταλλικά νομίσματα ευτελούς αξίας.
Δ. Η αξία όλων των κερμάτων ως ποσοστό στη συνολική ποσότητα του χρήματος είναι 
πολύ μεγάλη.

(Μονάδες 5)

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

Β1. Να περιγράψετε την επιχείρηση ως κοινωνικό θεσμό.

 (Μονάδες 25) 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ

Γ.1 Ο πολίτης Α καταθέτει  100.000 ευρώ για δέκα χρόνια µε επιτόκιο 5%. Τι  ποσό θα

εισπράξει μετά από δέκα έτη; ∆ίνεται: (1,05)10 = 1,62 ( Μονάδες 6 ) 

Γ.2 Ο πολίτης Β καταθέτει ένα χρηµατικό ποσό για 15 έτη µε επιτόκιο 4%. Στο τέλος της

δεκαπενταετίας εισπράττει συνολικά 360.000ευρώ. Ποιο είναι το ποσό που κατέθεσε;

∆ίνεται: (1,04)15 =1.8

(Μονάδες 6)

Γ3. Μια υποθετική οικονοµία παράγει το έτος 2020 µόνο ένα αγαθό, το οποίο 
ακολουθεί τέσσερα στάδια παραγωγής σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα.

Στάδια 
παραγωγής

Αξία πώλησης σε 
ευρώ

Προστιθέμενη αξία

Στάδιο 1ο 5000 ;
Στάδιο 2ο 8000 ;
Στάδιο 3ο 14000 ;
Στάδιο 4ο 20.000 ;

Σύνολο

Α) Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα κάνοντας τους σχετικούς υπολογισμούς.      

Β) Να υπολογίσετε το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές της παραπάνω οικονομίας.                   
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Γ) Να υπολογίστε το πραγματικό ΑΕΠ της οικονομίας αν το 2020 ο δείκτης τιμών 

είναι 200 . ((Μονάδες 13)

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Ένα άτομο Α κάνει κατάθεση όψεως σε εμπορική τράπεζα  100.000 ευρώ και η 
τράπεζα του χορηγεί μπλοκ επιταγών. Από τα χρήματα αυτά η τράπεζα δανειοδοτεί το
άτομο Β, που με τη σειρά του ανοίγει λογαριασμό όψεως στην ίδια τράπεζα και 
παίρνει μπλοκ επιταγών. Από την κατάθεση όψεως του Β η τράπεζα δανειοδοτεί το 
άτομο Γ, το οποίο καταθέτει όλο το ποσό σε λογαριασμό ταμιευτηρίου και του 
χορηγείται πιστωτική κάρτα. Από την κατάθεση του Γ η τράπεζα χορηγεί δάνειο στο 
άτομο Δ. 
Δ1. Αν το ποσοστό των ρευστών διαθεσίμων είναι 20%, ποια είναι η ποσότητα 

χρήματος που δημιούργησε η εμπορική τράπεζα; 

Δ2. Σε πόσα άτομα δίνει η τράπεζα τη δυνατότητα να διακινήσουν χρήματα και με 
ποιό τρόπο;

Δ3. Αν το ποσοστό των ρευστών διαθεσίμων αυξηθεί σε 25%, ποια είναι η ποσότητα 
πόσο θα μειωθεί η ποσότητα χρήματος που δημιουργήθηκε;

Δ. 4.  Ποιες καταθέσεις λέγονται όψεως, ποιες ταμιευτηρίου και ποιες επί προθεσμία;

 (Μονάδες 25)
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