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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. Στον παραγωγικό συντελεστή κεφάλαιο περιλαμβάνεται και το λίπασμα που θα 
χρησιμοποιηθεί σε μια καλλιέργεια σιταριού.      Σ Λ 

  Μονάδες 3 
 

Α2. Η εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων σε μια οικονομία μετατοπίζει την καμπύλη 
παραγωγικών δυνατοτήτων προς τα δεξιά.       Σ Λ 

Μονάδες 3 
 

Α3. Το πιεστήριο ενός τυπογραφείου είναι επενδυτικό αγαθό   Σ Λ 
Μονάδες 3 

 
Α4. Μεταξύ δύο συνδυασμών Α και Β για την παραγωγή 2 μονάδων του αγαθού Χ 
απαιτείται θυσία 4 μονάδων του  αγαθού Ψ. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος ευκαιρίας του 
αγαθού Ψ είναι 0,5.         Σ Λ 

Μονάδες 3 
 

Α5. Το οικονομικό πρόβλημα κάθε κοινωνίας προέρχεται από τη διαφορά που υπάρχει 
μεταξύ του πλήθους των αναγκών που οι άνθρωποι επιδιώκουν να ικανοποιήσουν και του 
περιορισμένου όγκου των αγαθών που υπάρχουν για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. 

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. Ο συνδυασμός Λ (χ=50 , ψ= 150 ) είναι εφικτός όταν: 
α. η μέγιστη παραγωγή του χ με ψ=150 είναι 40. 
β. η μέγιστη παραγωγή του ψ με χ=50 είναι 140.  
γ. η μέγιστη παραγωγή του χ με ψ=150 είναι 60. 
δ. η μέγιστη παραγωγή του ψ με χ=50 είναι 100. 

Μονάδες 5 
 



Α7. Το σύνολο των γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτά ο άνθρωπος με την 
μόρφωση και την εμπειρία του το ονομάζουμε: 
α. εργασία. 
β. πνευματικό κεφάλαιο. 
γ. επιχειρηματικότητα. 
δ. ανθρώπινο κεφάλαιο. 

 Μονάδες 5 
 

ΟΜΑΔΑ Β’ 
Β1.Ποιο το αντικείμενο μελέτης της Πολιτικής Οικονομίας (μονάδες 2); Ποιες οι κατηγορίες 
των προβλημάτων που μελετά;  

Μονάδες 8 
 

Β2. Τι δείχνει  η Κ. Π. Δ μιας οικονομίας; (μονάδες 4) Ποιες οι υποθέσεις που κάνουμε για 
την κατασκευή της; (μονάδες 6) 
 

Β3. Πότε ένας συνδυασμός παραγωγής είναι ανέφικτός; (μονάδες 2)  Πως θα μπορούσε να 
γίνει εφικτός; (μονάδες 3)         

Μονάδες 25 

ΟΜΑΔΑ Γ’ 
Μια οικονομία απασχολεί πέντε (5) εργάτες και παράγει μόνο δύο αγαθά Χ και Ψ, με 
δεδομένη τεχνολογία. Η οικονομία χρησιμοποιεί μόνο τον συντελεστή παραγωγής 
«εργασία» και οι εργάτες απασχολούνται πλήρως και αποδοτικά, είτε στην παραγωγή 
του αγαθού Χ, είτε στην παραγωγή του αγαθού Ψ, είτε σε συνδυασμούς 
συμπαραγωγής των δύο αγαθών. 
 Ο ένας εργάτης παράγει, είτε δεκαέξι (16) μονάδες από το αγαθό Χ, είτε τέσσερις (4) 
μονάδες από το αγαθό Ψ. 
 Οι δύο εργάτες παράγουν, είτε τριάντα δύο (32) μονάδες από το αγαθό Χ, είτε οκτώ (8) 
μονάδες από το αγαθό Ψ. 
 Οι τρεις εργάτες παράγουν, είτε σαράντα οχτώ (48) μονάδες από το αγαθό Χ, είτε δώδεκα 
(12) μονάδες από το αγαθό Ψ. 
 Οι τέσσερις εργάτες παράγουν, είτε εξήντα τέσσερις (64) μονάδες από το αγαθό Χ, είτε 
δεκαέξι (16) μονάδες από το αγαθό Χ 
 Οι πέντε εργάτες παράγουν, είτε ογδόντα (80) μονάδες από το αγαθό Χ, είτε είκοσι (20) 
μονάδες από το αγαθό Ψ. 
Γ1. Να παρουσιάσετε τον πίνακα με τους συνδυασμούς παραγόμενων ποσοτήτων για τα 
αγαθά Χ και Ψ (μονάδες 5), να σχεδιάσετε την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων της 
οικονομίας (μονάδες 3) και να αιτιολογήσετε τη μορφή της (μονάδες 5). 

Μονάδες 13 
 

Γ2. Να υπολογίσετε τη μέγιστη ποσότητα του αγαθού Χ που μπορεί να παραχθεί, όταν 
παράγονται δέκα (10) μονάδες από το αγαθό Ψ. 

Μονάδες 6 
 

Γ3. Να εξετάσετε, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς, αν ο συνδυασμός Λ (Χ=30, 
Ψ=15) βρίσκεται εντός, εκτός ή επί της ΚΠΔ. 

Μονάδες 6 



ΟΜΑΔΑ Δ’ 
 

Οι παραγωγικές δυνατότητες μιας υποθετικής οικονομίας που παράγει δυο αγαθά Χ, 
Ψ περιγράφονται από τον παρακάτω πίνακα: 

 
Συνδυασμοί 
ποσοτήτων 

Παραγόμενες 
ποσότητες 
αγαθού  Χ 

Παραγόμενες 
ποσότητες 
αγαθού  Ψ 

Κόστος 
Ευκαιρίας 

αγαθού 
Χ 

σε μονάδες 
Ψ 

Κόστος 
Ευκαιρίας 

αγαθού 
Ψ 

σε μονάδες 
Χ 

Α 0 ;   
   ; ; 

Β 20 ;   
   ; ; 

Γ 50 ;   
   ; ; 

Δ 60 ;   
   ; ; 

Ε ; ;   
 
Αν γνωρίζετε ότι: 

 
i) για κάθε 2 μονάδες του Χ που παράγονται από τον συνδυασμό Α στον συνδυασμό Β 
απαιτείται θυσία 2 μονάδων του αγαθού Ψ. 
ii) στον συνδυασμό Ε η οικονομία χρησιμοποιεί όλους τους παραγωγικούς συντελεστές της 
στην παραγωγή του αγαθού Χ και παράγει 65 μονάδες από το αγαθό αυτό. 
iii) για την παραγωγή των 50 πρώτων μονάδων του Χ η οικονομία θυσιάζει 80 μονάδες του 
αγαθού Ψ. 
iv) για την παραγωγή των 15 τελευταίων μονάδων του Χ η οικονομία θυσιάζει 65 μονάδες 
του αγαθού Ψ. 
v) για κάθε επιπλέον μονάδα του Ψ που παράγεται από τον συνδυασμό Ε στον συνδυασμό 
Δ  απαιτείται θυσία 0,2 μονάδων του αγαθού Χ. 

 
Δ1. Να συμπληρωθούν τα κενά του παραπάνω πίνακα (μονάδες 7). Να κατασκευάσετε 
την ΚΠΔ της οικονομίας(μονάδες 3), και να αιτιολογήσετε τη μορφή της(μονάδες 5). 

             Μονάδες 15 
 

Δ2. Ποια ποσότητα του αγαθού Ψ πρέπει να θυσιαστεί προκειμένου η οικονομία να αυξήσει 
την παραγωγή του Χ από 25 σε 62 μονάδες;            

 Μονάδες  5  
 
Δ3. Ποιο είναι το πραγματικό κόστος των 20 τελευταίων μονάδων του αγαθού Χ;     

Μονάδες  5  
 

Καλή επιτυχία!!! 


