
 

 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

Σάββατο 5 Νοεμβρίου  2022  
 

ΟΜΑΔΑ Α 
ΘΕΜΑ 1Ο    
 
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.  Το ΑΕΠ που είναι απαλλαγμένο από τις μεταβολές των τιμών λέγεται 
πραγματικό ΑΕΠ ή ΑΕΠ σε σταθερές τιμές     

Μονάδες 3 
 
β.  Αν ένα εργοστάσιο παραγωγής υπολογιστών ανήκει σε Έλληνες και 
παράγει στην Ιταλία, η παραγωγή του περιλαμβάνεται στο ΑΕΠ της Ιταλίας.   

Μονάδες 3  
 

γ. Η πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του Α.Ε.Π μεταξύ δυο ετών είναι η 
ίδια, ανεξαρτήτως του έτους βάσης        

Μονάδες 3 
 
δ.  Το ονομαστικό ΑΕΠ αυξάνεται είτε γιατί αυξάνεται η παραγωγή, είτε γιατί 
αυξάνονται οι τιμές, είτε γιατί αυξάνονται και τα δυο αυτά μεγέθη.     
            Μονάδες 3 
 
ε. Όταν ο δείκτης τιμών του καταναλωτή είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα, 
αυτό σημαίνει ότι οι τρέχουσες τιμές έχουν αυξηθεί σε σχέση με το έτος 
βάσης.               

Μονάδες 3  
 
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. 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  
 

Α3.Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν δεχόμαστε ότι:  
α)  ΄Ενα συμπέρασμα το οποίο ισχύει για την οικονομία ως σύνολο, ισχύει και 
για κάθε επιμέρους οικονομική ομάδα. 
β)  Ένα συμπέρασμα το οποίο ισχύει για τις επιμέρους οικονομικές μονάδες, 
ισχύει και για την οικονομία ως σύνολο. 
γ)  Η μείωση του εργατικού μισθού δεν αυξάνει αναγκαστικά τα κέρδη όλων 
των επιχειρήσεων μιας οικονομίας. 
δ)  Τα συμπεράσματα της μικροοικονομικής ανάλυσης δεν ισχύουν 
αναγκαστικά και στο πλαίσιο της μικροοικονομικής ανάλυσης.     
            Μονάδες 5  

ΟΜΑΔΑ Β 
 
ΘΕΜΑ 2Ο    
α.   Τι είναι τελικά και τι ενδιάμεσα προϊόντα ; Γιατί το ΑΕΠ περιλαμβάνει 
μόνο την χρηματική αξία των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών ;  
              Μονάδες 5 
β. Τι εξετάζει η μικροοικονομική θεωρία και τι εξετάζει η μακροοικονομική 
θεωρία ;             

Μονάδες 10 
γ.  Τι είναι το σφάλμα σύνθεσης και ποια η σχέση του με τη διάκριση μεταξύ 
μικροοικονομικής και μακροοικονομικής θεωρίας ;       

Μονάδες 5 
δ.  Ποια είναι η ιδιαίτερη σημασία του όρου <<εγχώριο>> προϊόν ;        

Μονάδες 5 
 

ΟΜΑΔΑ Γ 
Μία υποθετική οικονομία το έτος 2018 παράγει μόνο τρία  (3)  αγαθά, το Α, το 
Β και το Γ, τα οποία ακολουθούν τέσσερα  (4)  στάδια παραγωγής, σύμφωνα 
με τον παρακάτω πίνακα:   

 ΑΓΑΘΟ Α ΑΓΑΘΟ Β ΑΓΑΘΟ Γ 
ΣΤΑΔΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΞΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ 
(σε ευρώ)  

ΠΡΟΣΤΙΘΕ
ΜΕΝΗ ΑΞΙΑ                

(σε ευρώ)  

ΑΞΙΑ 
ΠΩΛΗΣΗΣ 
(σε ευρώ)  

ΠΡΟΣΤΙ
ΘΕΜΕΝ
Η ΑΞΙΑ                

(σε 
ευρώ)  

ΑΞΙΑ 
ΠΩΛΗΣΗΣ 
(σε ευρώ)  

ΠΡΟΣΤΙΘΕ
ΜΕΝΗ ΑΞΙΑ                 

(σε ευρώ)  

1 Ο   70.000   80.000 50.000  
2 Ο   120.000   30 .000  30.000 
3 Ο   150.000   60 .000  40.000 
4 Ο   200.000   50 .000 200.000   
       

 



Γ1.     Να συμπληρώσετε τα κενά κάνοντας τους σχετικούς υπολογισμούς και 
να υπολογίσετε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν(Α.Ε.Π.) σε τρέχουσες τιμές 
της παραπάνω υποθετικής οικονομίας και να αιτιολογήσετε την απάντησή 
σας.           

Μονάδες 15  

Γ2 .  Να εξηγήσετε γιατί είναι αναγκαία η μέτρηση του ΑΕΠ  σε χρηματικές 
μονάδες και τι πρόβλημα δημιουργείται.         

Μονάδες 5  
 
Γ3.  Να περιγράψετε πότε αυξάνεται το ονομαστικό Α.Ε.Π. και πότε το 
πραγματικό Α.Ε.Π. Ποιο από τα δύο (2) μεγέθη είναι καλύτερο μέτρο 
σύγκρισης για την ευημερία της οικονομίας και γιατί;                     

Μονάδες 5  
 
         

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

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

2017 100 10  100  
2018    150 1500 
2019 80  1600   

 
Δ1. Να συμπληρωθούν τα κενά του παραπάνω πίνακα. 

Μονάδες 16  
Δ2. Να βρεθεί η πραγματική και στην συνέχεια η πραγματική ποσοστιαία 
μεταβολή μεταξύ των ετών  2018 και 2019 σε σταθερές τιμές του 2017. 

           Μονάδες  4  
Δ3.  Να βρεθεί η πραγματική και στην συνέχεια η πραγματική ποσοστιαία 
μεταβολή μεταξύ των ετών  2018 και 2019 σε σταθερές τιμές του 2019.Τι 
παρατηρείται;            

Μονάδες 5  
 

 
Καλή επιτυχία!!!  

 
 

 
 


