
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  

 
Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

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.  Αν γνωρίζουμε ότι ισχύει Κ.Ε.ΧΨ=5 τότε για να παράξουμε 5 μονάδες 
Ψ απαιτείται θυσία 1 μονάδας Χ. 
 
β.   Η ανεργία τριβής εμφανίζεται όταν υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας, 
όμως οι άνεργοι δεν μπορούν να απασχοληθούν σε αυτές, επειδή υπάρχει 
αναστιστοιχία ανάμεσα στα προσόντα και την ειδίκευσή τους και σε αυτά 
που απαιτούνται για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας.  
 
γ. Προοδευτικός φόρος είναι εκείνος του οποίου ο φορολογικός 
συντελεστής αυξάνεται, καθώς αυξάνεται η φορολογική βάση.  
 
δ.   Αν η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση και η ανεργία είναι αυξημένη, 
τότε ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ελλειμματικός.  
    
ε.  Μια υποθετική οικονομία παράγει έναν συνδυασμό παραγωγής Κ δύο 
αγαθών ,Χ και Ψ ,  ο οποίος βρίσκεται αριστερά της ΚΠΔ. Για να αυξηθεί η 
παραγωγή του ενός αγαθού πρέπει οπωσδήποτε να μειωθεί η παραγωγή 
του άλλου.                   

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.  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 , ο 
πληθυσμός της οικονομίας θα είναι :  
 
    α.200.000 άτομα  
 
    β.150.000 άτομα  



 
    γ.80.000 άτομα  
 
    δ. τίποτα από τα παραπάνω .  

Μονάδες 5  
 
Α3.Έστω ο συνδυασμός Μ (Χ=100 , Ψ =150)  δύο αγαθών Χ και Ψ επί της 
ΚΠΔ μιας υποθετικής οικονομίας. Τότε:  
 
α.  η μέγιστη ποσότητα μόνο του αγαθού Ψ που μπορεί να παράγει μια 
οικονομία είναι ίση με  150 μονάδες. 

 
β.  η μέγιστη ποσότητα μόνο του αγαθού Χ που μπορεί να παράγει μια 
οικονομία είναι ίση με 100 μονάδες. 
 
γ.  η μέγιστη ποσότητα μόνο του αγαθού Ψ που μπορεί να παράγει μια 
οικονομία είναι  μικρότερη από  150 μονάδες. 
 
δ.  η μέγιστη ποσότητα μόνο του αγαθού Χ που μπορεί να παράγει μια 
οικονομία είναι  μεγαλύτερη  από  100 μονάδες.  

Μονάδες 5 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 
Β1.  Ποια αγαθά ονομάζονται ελεύθερα και ποια οικονομικά;           

Μονάδες 5  
 
Β2. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό των οικονομικών αγαθών;                

Μονάδες 2  
 
Β3. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα οικονομικά αγαθά. Να δώσετε 
τους σχετικούς ορισμούς και παραδείγματα.           

Μονάδες 13  
 
Β4. Τι γνωρίζετε για την αγορά;                         

Μονάδες 5  
 
    

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ 
Δίνονται τα παρακάτω δεδομένα μιας υποθετικής οικονομίας που 
παράγει μόνο ένα αγαθό. 
 

ΕΤΟΣ Q P ΑΕΠ Τ . Τ  ΔΤ (%) ΑΕΠ Σ . Τ  

2005 100 10  100  
2006    150 1500 
2007 80  1600   

 



Γ1.Να συμπληρωθούν τα κενά του παραπάνω πίνακα.                                            
Μονάδες 8  

 
Γ2.Να υπολογιστεί ο ρυθμός πληθωρισμού το έτος 2006.                                         

Μονάδες 2  
 

Γ3.  Να βρεθεί η πραγματική και στην συνέχεια η πραγματική ποσοστιαία 
μεταβολή μεταξύ των ετών  2006 και 2007 σε σταθερές τιμές του 2007.                                                

Μονάδες 9  
 

Γ4.  Αν το 2007  ο πληθυσμός  της οικονομίας είναι 80 άτομα και ο 
οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός είναι 20 άτομα ενώ το ποσοστό ανεργίας 
είναι 10%,  να υπολογιστεί το κατά κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π της 
οικονομίας το έτος αυτό με έτος βάσης το αρχικό, οι άνεργοι και οι 
απασχολούμενοι της οικονομίας.                 

Μονάδες 6  
 
 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 
 
ΘΕΜΑ Δ 
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 Ψ. 
   Οι πέντε εργάτες παράγουν, είτε ογδόντα (80) μονάδες από το 
αγαθό Χ, είτε είκοσι (20)  μονάδες από το αγαθό Ψ. 
 
Δ1.  Να παρουσιάσετε τον πίνακα με τους συνδυασμούς παραγόμενων 
ποσοτήτων για τα  αγαθά Χ και Ψ να σχεδιάσετε την Καμπύλη 
Παραγωγικών Δυνατοτήτων της  οικονομίας και  να  αιτιολογήσετε τη 
μορφή της σε σχέση με το κόστος ευκαιρίας  και τους παραγωγικούς 
συντελεστές που χρησιμοποιεί η οικονομία. 

Μονάδες 8  
 
 



Δ2.  Να βρεθεί η αλγεβρική μορφή της ΚΠΔ.        
Μονάδες 4  

 
Δ3 .Να χαρακτηρίσετε τον συνδυασμό παραγωγής Κ (Χ=12, Ψ=12) και να 
δώσετε την οικονομική του ερμηνεία.       

Μονάδες 4  
 

Δ4.  Ποιο είναι το πραγματικό κόστος της 66η ς  μονάδας  του αγαθού Χ;    
Μονάδες 4 

 
Δ5. α.  Μια χειροτέρευση  στην τεχνολογία παραγωγής του αγαθού Χ 
μεταβάλει την  παραγωγής του κατά 50% Να κατασκευάσετε τον νέο 
πίνακα παραγωγικών δυνατοτήτων και να παραστήσετε στο ίδιο 
διάγραμμα την αρχική και την νέα καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων.  

Μονάδες 2,5 
 

β.  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 2,5 
 

 
 

Καλή επιτυχία!!!  


