
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ          20/03/2021 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο 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.  Το πραγματικό κόστος των σπουδών ενός φοιτητή δεν περιλαμβάνει το κόστος διατροφής  

του. 

 

β.  Το Κράτος είναι η ισχυρότερη συλλογική οντότητα και η συμπεριφορά του επηρεάζει σε 

σημαντικό βαθμό την οικονομική ζωή της χώρας.    

 

γ. Αν το ΚΕΧ (σε μονάδες Ψ) είναι ίσο με 3 , αυτό σημαίνει ότι για να παραχθεί  μία μονάδα Ψ 

πρέπει να θυσιαστούν 3 μονάδες Χ. 

 

δ.  Το ΑΕΠ είναι η συνολική προστιθέμενη αξία της παραγωγής όλων των επιχειρήσεων 

της οικονομίας.        
 

 

ε. Αν ένα εργοστάσιο κατασκευής επίπλων ανήκει σε Ιταλούς επιχειρηματίες αλλά 

παράγει στην χώρα μας , η παραγωγή του αποτελεί μέρος του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος της Ελλάδας.                 

                                     Μονάδες 15 

Στις παρακάτω  προτάσεις Α2 μέχρι και Α3 να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό της πρότασης 

και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση.  

 

Α2. Η ΚΠΔ μιας οικονομίας που παράγει τα αγαθά Χ και ψ εκφράζεται από την σχέση 

Ψ=500-Χ. Αυτό σημαίνει ότι: 

α) για να παραχθεί μία μονάδα του αγαθού Χ θυσιάζονται 500 μονάδες του Ψ. 

β) για να παραχθεί μία μονάδα του αγαθού Χ θυσιάζονται 5 μονάδες του Ψ. 

γ) το κόστος ευκαιρίας του Χ είναι ίσο με το κόστος ευκαιρίας του Ψ. 

δ) το κόστος ευκαιρίας του Χ είναι σταθερό και μεγαλύτερο από το κόστος ευκαιρίας του 

Ψ. 

 

                   Μονάδες 5
     

 

 

 

 

 

 

   



Α3. Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι : 

α) Το άθροισμα των ποσοτήτων όλων των αγαθών που παράγει μια οικονομία σε ένα έτος. 

β) Η συνολική χρηματική αξία των αγαθών και υπηρεσιών που παράγει μια χώρα σε ένα 

έτος. 

γ) Η συνολική χρηματική αξία των ενδιάμεσων αγαθών και υπηρεσιών που παράγει μια 

χώρα σε ένα έτος. 

δ) Η συνολική χρηματική αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγει μια 

χώρα σε ένα έτος.             

                Μονάδες   5 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 
Β1.Τι είναι το οικονομικό κύκλωμα και τι είδους ροές αναπτύσσονται μεταξύ των βασικών 

         μονάδων ενός οικονομικού συστήματος;      Μονάδες   10 

 

   Β2 .Να κατασκευάσετε το διάγραμμα του οικονομικού κυκλώματος και να το εξηγήσετε 

            Μονάδες   10 

   

   Β3. Ποια είναι τα  βασικά χαρακτηριστικά των ροών ;     Μονάδες   5 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ 

ΘΕΜΑ Γ 

Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία μιας υποθετικής οικονομίας με έτος βάσης το 2003  

 

Έτος Πληθυσμός Δ.Τ% Α.Ε.Π σε τ.τ Α.Ε.Π σε σ.τ Κ.Κ.Π.ΑΕΠ 

2003 120 ; ; ; 100 

2004 125 110 14.850 ; ; 

2005 ; ; 19.800 15.000 100 

 

 

Γ1. Να συμπληρωθούν τα κενά του παραπάνω πίνακα                  Μονάδες 7 

 

Γ2.Να υπολογίσετε την πραγματική και στην συνέχεια  την πραγματική ποσοστιαία 

μεταβολή του Α.Ε.Π μεταξύ των ετών 2004 και 2005 σε σταθερές τιμές του 2004.  
                Μονάδες 5 

 

Γ3 .Να υπολογίσετε τον ρυθμό πληθωρισμού μεταξύ των ετών 2003 και 2004  
             Μονάδες 3 

 

Γ4. Ποία μεταβολή του Α.Ε.Π οφείλεται στην μεταβολή των τιμών και ποια στην 

μεταβολή των ποσοτήτων μεταξύ των ετών 2003 και 2004 με έτος βάσης το 2003 ; 
                Μονάδες 5 

 

 



Γ5. Αν για το έτος 2003 το καθαρό εισόδημα από το εξωτερικό ανέρχεται στο  10% του 

Ονομαστικού ΑΕΠ και η εισροή εισοδημάτων από το εξωτερικό είναι το 20% του 

Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος , να βρεθεί το εισόδημα που δημιουργήθηκε μέσα 

στην χώρα από τους αλλοδαπούς και στάλθηκε στο εξωτερικό .    Μονάδες 5 
ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΘΕΜΑ 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 65 0   

 

Αν γνωρίζετε ότι : 

α) για κάθε επιπλέον μονάδα του Χ που παράγεται από τον συνδυασμό Α στον συνδυασμό Β 

απαιτείται θυσία 1 μονάδας του αγαθού Ψ. 

β) για την παραγωγή των 50 πρώτων μονάδων του Χ η οικονομία θυσιάζει 80 μονάδες του 

αγαθού Ψ. 

γ) για την παραγωγή των 15 τελευταίων μονάδων του Χ η οικονομία θυσιάζει 65 μονάδες του 

αγαθού Ψ. 

δ) 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 12 

Δ2. Να σχολιάσετε με την βοήθεια του Κόστους Ευκαιρίας τον συνδυασμό παραγωγής Μ 

(Χ=55 ,Ψ=47) . 

             Μονάδες 5 

Δ3.  Ποια ποσότητα του αγαθού Ψ πρέπει να θυσιαστεί προκειμένου η οικονομία να αυξήσει 

την παραγωγή του Χ από 25 σε 62 μονάδες; 

  Μονάδες 8 

 

Κα λ ή  Επ ι τ υ χ ί α ! ! !  

 


