
 

 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ) 
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
Σάββατο 9 Απριλίου 2022 

 
ΟΜΑΔΑ Α 

ΘΕΜΑ Α 
Α1. Για τις  παρακάτω προτάσεις του θέματος να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της 
καθεμιάς και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό , αν η πρόταση είναι σωστή και Λάθος αν η 
πρόταση είναι λανθασμένη. 
 
α. Όταν ο δείκτης τιμών ενός έτους είναι μικρότερος του 100 αυτό  σημαίνει ότι οι τιμές του 
έτους είναι μικρότερες από τις τιμές του έτους βάσης και το ΑΕΠ σε τρέχουσες  τιμές θα 
είναι μικρότερο από το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές.      

Μονάδες 3 
 
β. Το κλειδί για την κατανόηση των οικονομικών κύκλων είναι η εξέλιξη του ποσοστού του 
κέρδους, από το οποίο εξαρτάται η επενδυτική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. 

Μονάδες 3 
 

γ. Οι δημόσιες δαπάνες με κριτήριο τον σκοπό τους διακρίνονται σε δαπάνες για προϊόντα 
και υπηρεσίες και δαπάνες για μεταβιβαστικές πληρωμές.       

Μονάδες 3 
 
δ.  Αν η τιμή πώλησης του αγαθού Χ στους καταναλωτές είναι  36 ευρώ και το αγαθό Χ 
υπάγεται σε  Φ.Π.Α 20%, ο φόρος που θα εισπράξει το κράτος είναι 6 ευρώ.  

Μονάδες 3 
 
ε. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι το συνολικό εισόδημα που δημιουργείται μέσα στην 
επικράτεια (χώρα). Περιλαμβάνει το εισόδημα που δημιουργούν οι μόνιμοι κάτοικοι και οι 
αλλοδαποί που ζουν μέσα σε μια χώρα, αλλά όχι και το εισόδημα που δημιουργούν και 
αποστέλλουν στη χώρα οι πολίτες της που ζουν στο εξωτερικό.   

Μονάδες 3 
 

 
 
 



Στην παρακάτω  πρόταση Α2 να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα 
του το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση.  
 
Α2. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά τη φορολογία εισοδήματος φυσικών 
προσώπων: 

Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής 
5.000 0% 
10.000 15% 
12.000 25% 
20.000 30% 

Υπερβάλλον 40% 
 
Αν ο  πολίτης Α πλήρωσε φόρο εισοδήματος 7.500 ευρώ σε αυτή την περίπτωση το εισόδημά 
του είναι : 
α. 25.000 ευρώ 
β. 37.000 ευρώ 
γ. 18.750 ευρώ 
δ. 47.000 ευρώ 
 
Α3. Ένα έπιπλο που πωλείται στο εμπόριο, διέρχεται από τέσσερα στάδια παραγωγής, 
όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το άθροισμα των Προστιθέμενων Αξιών όλων των σταδίων παραγωγής και η αξία που 
περιλαμβάνεται στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι, αντιστοίχως: 
α)120 και 270. 
β)270 και 120. 
γ)110 και 120. 
δ)120 και 120. 

Μονάδες 5 
 

 
 
 
 

Στάδια Παραγωγής 
 

Αξία πώλησης 
(σε ευρώ) 

 
Πρώτο στάδιο 

(κορμοί δένδρων) 
 

10 

Δεύτερο στάδιο 
(επεξεργασία ξύλου) 

 

40 

Τρίτο στάδιο (έπιπλο) 
 

100 

Τέταρτο στάδιο (εμπόριο) 
 

120 



ΟΜΑΔΑ Β 
ΘΕΜΑ Β  
 
Α.  Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η οικονομία κατά την φάση της 
κρίσης και της καθόδου.        

Μονάδες 10 
 
Β. Οι δημόσιες δαπάνες και οι διάφορες μορφές φορολογίας έχουν τρεις βασικές επιδράσεις 
στην λειτουργία μιας οικονομίας. Να αναλύσετε αυτές τις επιδράσεις δίνοντας και σχετικά 
παραδείγματα.       

Μονάδες 15 
 

ΟΜΑΔΑ Γ 
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων: 
 

Ετήσιο εισόδημα σε ευρώ Φορολογικός συντελεστής 
0-10.000 0% 

10.001-15.000 15% 
15.001-30.000 25% 
30.001-40.000 30% 
40.001-άνω 40% 

   
Γ1. Αν ο  πολίτης Α έχει ετήσιο εισόδημα 60.000 ευρώ και ο πολίτης Β πληρώνει  φόρο 
900 ευρώ στο κλιμάκιο εισοδήματος με φορολογικό συντελεστή 30% : 
α)  Να βρεθεί ο φόρος εισοδήματος που πληρώνει ο πολίτης Α και το ετήσιο εισόδημα του 
πολίτη Β.         

Μονάδες 6 
 

β) Να βρεθεί το συνολικό ποσό φόρου που θα εισπράξει το κράτος.    
Μονάδες 2 

 
γ)  Να χαρακτηριστεί ο παραπάνω φόρος με κριτήριο την φορολογική βάση και με κριτήριο 
την αναλογικότητά του.     

Μονάδες 2 
 
Γ2.  Ο καθένας από τους  παραπάνω δύο πολίτες  αγοράζει ένα αυτοκίνητο  συνολικής  
αξίας 10.000 ευρώ . Ο φόρος  υπολογίζεται με φορολογικό συντελεστή 25%. 
 
α) Να υπολογιστεί ο φόρος που θα εισπράξει το κράτος από τις παραπάνω αγορές. 

Μονάδες 4 
 

β) Να χαρακτηρίσετε τον παραπάνω φόρο με κριτήριο την φορολογική  του βάση 
Μονάδες 2 

 
γ) Να χαρακτηρίσετε τον παραπάνω φόρο με κριτήριο την αναλογικότητα του. 

Μονάδες 4 
 



Γ3. Σε μια οικονομία ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός είναι το 40% του πληθυσμού και       
το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 10% του εργατικού δυναμικού. Αν οι απασχολούμενοι 
είναι 54.000 άτομα, να βρεθεί ο πληθυσμός .        

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Σε μια οικονομία το έτος 2018 το Ονομαστικό ΑΕΠ είναι 600 δισεκατομμύρια  ευρώ και ο 
απόπληθωριστής τιμών είναι 120 μονάδες. Το επόμενο έτος  το Ονομαστικό ΑΕΠ αυξήθηκε 
κατά 30% και ο ρυθμός πληθωρισμού ήταν 25%. 
 
Δ1. Να βρεθεί η ποσοστιαία μεταβολή του πληθυσμού αν γνωρίζετε ότι το Κατά Κεφαλήν 
Πραγματικό ΑΕΠ παρέμεινε σταθερό.     

Μονάδες 5 
 
Δ2. Να υπολογίσετε την πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ μεταξύ των δύο ετών 
με έτος βάσης το 2018.        

Μονάδες 8 
 
Δ3.Αν το 2020  το κατά κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ είναι 54.000 ευρώ ενώ το πραγματικό 
ΑΕΠ το ίδιο έτος είναι 702 δισεκατομμύρια ευρώ  και ο πληθυσμός της οικονομίας έχει 
αυξηθεί κατά 25% σε σχέση με το έτος 2019 να βρεθεί ο πληθυσμός κάθε έτους.   

Μονάδες 6 
 
Δ4. Αν για το έτος 2020 το καθαρό εισόδημα από το εξωτερικό ανέρχεται στο  10% του 
Πραγματικού  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 αν γνωρίζετε ότι ο ΔΤ του 2020 
είναι 80 μονάδες.   

Μονάδες 6 
 
(στους υπολογισμούς να χρησιμοποιηθεί ένα δεκαδικό ψηφίο ) 
 
 
 
 

Καλή επιτυχία!!! 


