
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

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. Καταναλωτά αγαθά είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για την άμεση ικανοποίηση των 

αναγκών των ανθρώπων, δηλαδή για κατανάλωση.     Σ Λ 

                       (μονάδες 3) 

 

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

            (μονάδες 3) 

 

Α4. Το κύριο χαρακτηριστικό των οικονομικών αγαθών είναι ότι βρίσκονται σε περιορισμένες 

ποσότητες σε σχέση με τις ανάγκες που ικανοποιούν.      

            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. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι συντελεστής της παραγωγής: 

α. το χρηματικό κεφάλαιο. 

β. οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

γ. η εργασία του λογιστή. 

δ. το έδαφος πάνω στο οποίο κτίζεται ένα εργοστάσιο. 

 

(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.Να αναλύσετε τις τρεις ιδιότητες των οικονομικών αναγκών.       (μονάδες 15) 

        

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

κατασκευή της ; (μονάδες 6); 

        

 

ΟΜΑΔΑ Γ’ 

 

      Δίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων μιας υποθετικής οικονομίας : 

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Χ ΑΓΑΘΟ Ψ 

                      Α 0 200 

   

Β 20 180 

   

Γ 40 140 

   

Δ 60 80 

   

Ε 80 0 

 

Γ1. Να χαρακτηρίσετε τους παρακάτω συνδυασμούς παραγωγής και να δώσετε την οικονομικής 

τους ερμηνεία: 

Κ (Χ=20 , Ψ=160 )   , Λ (Χ= 50 , Ψ= 140)  , Δ ( Χ=60 , Ψ= 80 )        (Μονάδες 9) 

 

Γ2. Μια βελτίωση στην τεχνολογία παραγωγής του αγαθού Χ μεταβάλει την παραγωγής του κατά 

30%.Να κατασκευάσετε τον νέο πίνακα παραγωγικών δυνατοτήτων και να παραστήσετε στο ίδιο 

διάγραμμα την αρχική και την νέα καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων .     (Μονάδες 10) 

 

Γ3. Να χαρακτηρίσετε(χωρίς υπολογισμούς ) τους συνδυασμούς ποσοτήτων παραγωγής   

που βρίσκονται ανάμεσα στις δύο καμπύλες ,σε σχέση με την αρχική και την νέα καμπύλη 

παραγωγικών δυνατοτήτων .                (Μονάδες 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ’ 

Δ1.    Έστω μια υποθετική οικονομία που παράγει δύο αγαθά Χ, Ψ. Να εξηγήστε 

διαγραμματικά τι θα συμβεί στην καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της 

οικονομίας σε κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

i Εισροή οικονομικών μεταναστών από άλλες χώρες. 

ii Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων στην οικονομία. 

iii Καταστροφή κτιρίων ,γεφυρών ,δρόμων  λόγο ισχυρού σεισμού. 

iv Μετανάστευση ανέργων σε άλλη οικονομία. 

v Αλλάζουν οι προτιμήσεις των καταναλωτών προς όφελος του αγαθού Χ. 

vi  Βελτιώνεται η τεχνολογία παραγωγής με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας 

των εργαζομένων στον τομέα της παραγωγής του αγαθού Ψ. 

vii Βελτιώνεται η τεχνολογία παραγωγής του αγαθού Χ και χειροτερεύει η τεχνολογία 

παραγωγής του αγαθού Ψ. 

viii Αυξάνεται η εσωτερική μετανάστευση από τις επαρχιακές πόλεις στα αστικά κέντρα. 

ix Η οικονομία αξιοποιεί ανεκμετάλλευτες εκτάσεις. 

x Μείωση ποσοστού ανεργίας στην οικονομία. 

           Μονάδες 20 

 

 

Δ2. Πως ένας εφικτός συνδυασμός παραγωγής μπορεί να μεταβεί  επί της ΚΠΔ;    

 Μονάδες 2,5 

  Δ3. Πως ένας ανέφικτος συνδυασμός θα μπορούσε να γίνει μέγιστος;                   Μονάδες 2,5  

 

 

Καλή επιτυχία!!! 


