
 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  ΟΜΑΔΑ Α’ 
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α1 μέχρι και Α5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  Α1. Η σχέση ανάμεσα στο κύριο οικονομικό πρόβλημα και στο κόστος ευκαιρίας είναι η έλλειψη παραγωγικών συντελεστών που υπάρχει στις οικονομίες.   Σ Λ  Μονάδες 3 Α2. H εκμετάλλευση ακαλλιέργητης γης μετατοπίζει την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων προς τα δεξιά.          Σ Λ Μονάδες 3 Α3. Καταναλωτά αγαθά είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων.          Σ Λ Μονάδες 3 Α4. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ δείχνει πόσες μονάδες του αγαθού Χ θυσιάζονται, όταν παράγεται μια επιπλέον μονάδα από το αγαθό Ψ. Σ Λ             Μονάδες 3 Α5. Ο συντελεστής κεφάλαιο περιλαμβάνει τα χρηματικά ποσά που επενδύονται στην οικονομία.            Σ Λ  Μονάδες 3  Στις παρακάτω προτάσεις, από Α6 μέχρι και Α7, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση           Α6. Το χρηματικό κόστος: α. δεν έχει καθόλου σχέση με το πραγματικό ή εναλλακτικό κόστος. β. είναι το εναλλακτικό κόστος εκφρασμένο σε χρήμα. γ. είναι το αντίθετο του εναλλακτικού κόστους. δ. είναι το αντίστροφο του εναλλακτικού κόστους. Μονάδες 5 Α7. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί παραγωγικό συντελεστή; α. Η εργασία του καθηγητή. β. το οικόπεδο που είναι χτισμένο ένα εργοστάσιο. γ. το κτήριο μιας επιχείρησης. δ. ένα χωράφι το οποίο δεν καλλιεργείται.           Μονάδες 5  



ΟΜΑΔΑ Β’ 
Να περιγράψετε το οικονομικό κύκλωμα ενός οικονομικού συστήματος με την βοήθεια διαγράμματος και να αναφέρετε τα σχόλια που αφορούν τις ροές του.        Μονάδες 25  ΟΜΑΔΑ Γ’ 
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων μιας υποθετικής  οικονομίας  που παράγει δύο αγαθά, Χ και Ψ. 
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 Γ1. Να συμπληρωθεί ο παραπάνω πίνακας, αν γνωρίζουμε ότι για τους διάφορους συνδυασμούς της Κ.Π.Δ της οικονομίας ισχύουν τα ακόλουθα: ΒΑ: 1 μονάδα του αγαθού Ψ απαιτεί θυσία 10 μονάδων αγαθού Χ ΒΓ: 1 μονάδα αγαθού Χ απαιτεί θυσία 0,5 μονάδων αγαθού Ψ ΔΓ: 1 μονάδα αγαθού Ψ απαιτεί θυσία 1 μονάδας του αγαθού Χ        Μονάδες 9  Γ2..  Να κατασκευάσετε την ΚΠΔ της οικονομίας και να αιτιολογήσετε την μορφή της με την  βοήθεια του κόστους ευκαιρίας και σε σχέση με τους παραγωγικούς συντελεστές της οικονομίας.                  Μονάδες 6  Γ3. Όταν παράγονται 120 μονάδες του αγαθού Χ ποια είναι η μέγιστη ποσότητα από το αγαθό Ψ που μπορεί να παράγει η συγκεκριμένη οικονομία;           Μονάδες 5 Γ4.  Να σχολιάσετε με την βοήθεια του κόστους ευκαιρίας τους παρακάτω συνδυασμούς:         Μ (Χ=10, Ψ=83 ), Κ(Χ=175, Ψ=26) και να δώσετε την οικονομική τους ερμηνεία                                                 Μονάδες 5 ΟΜΑΔΑ Δ’ 
Έστω μια οικονομία που απασχολεί 5 εργαζόμενους και παράγει 2 μόνον αγαθά, το Χ και το Ψ. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να παράγει είτε 5 μονάδες του αγαθού Χ είτε 10 μονάδες του αγαθού Ψ.Η οικονομία χρησιμοποιεί τους εργαζόμενους πλήρως και αποδοτικά. Δ1. Να παρουσιάσετε τον πίνακα με τους συνδυασμούς παραγόμενων ποσοτήτων για τα αγαθά Χ, Ψ και να γίνει η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας.        Να βρεθεί σε όλους τους συνδυασμούς το κόστος ευκαιρίας του Χ και να αιτιολογήσετε την μορφή της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων σε σχέση με το κόστος ευκαιρίας και τους παραγωγικούς συντελεστές που χρησιμοποιούνται.            Μονάδες 10 



Δ2. Πόσες μονάδες του αγαθού Χ πρέπει να θυσιαστούν για την παραγωγή των 14 τελευταίων μονάδων του αγαθού Ψ;               Μονάδες 5 Δ3. Πόσες μονάδες του αγαθού Ψ πρέπει να θυσιαστούν για την παραγωγή των 17 πρώτων μονάδων του αγαθού Χ;                      Μονάδες 5 Δ4. Πόσες μονάδες του αγαθού Χ πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθεί η 21η μονάδα του αγαθού Ψ;                           Μονάδες 5  
Καλή επιτυχία!!! 


