
 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 

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. Το χρηματικό κόστος ενός αγαθού είναι το πραγματικό κόστος του αγαθού, 

εκφρασμένο σε χρήμα.         Σ Λ  

(μονάδες 2,5) 

Α2. Οι οικονομικοί μετανάστες διευρύνουν τις παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας 

στην χώρα υποδοχής, προκαλώντας μετατόπιση της Καμπύλης Παραγωγικών 

Δυνατοτήτων της προς τα αριστερά.      Σ Λ  

(μονάδες 2,5) 

Α3. Το κύριο χαρακτηριστικό των συτελεστών παραγωγής είναι ότι χρησιμοποιούνται στην 

παραγωγική διαδικασία από την οποία παράγονται προϊόντα ή υπηρεσίες.Σ Λ  

(μονάδες 2,5) 

Α4. Το κύριο χαρακτηριστικό των εργαλείων είναι ότι είναι παραχθέντα μέσα παραγωγής. 

Σ Λ  

(μονάδες 2,5) 

Α5. Το γάλα, όταν χρησιμοποιείται από μία νοικοκυρά είναι καταναλωτό αγαθό, ενώ όταν 

χρησιμοποιείται από ένα ζαχαροπλάστη δεν είναι καταναλωτό αγαθό. Σ Λ  

(μονάδες 2,5) 
 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α6 μέχρι και Α10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό 

της καθεμιάς και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 

Α6. Το σύνολο των γνώσεων και των ικανοτήτων που αποκτά ο άνθρωπος με την μόρφωση 

και την εμπειρία το ονομάζουμε: 

 α) εργασία 

 β) επιχειρηματικότητα 

 γ) πνευματικό κεφάλαιο 

 δ) ανθρώπινο κεφάλαιο        (μονάδες 2,5) 

 

Α7. Η Κ.Π.Δ. μετατοπίζεται προς τα δεξιά όταν: 

 α) βελτιώνεται η ποιότητα του προϊόντος 

 β) εξαλείφεται η ανεργία 

 γ) βελτιώνεται η τεχνολογία παραγωγής του 

 δ) το (β) και το (γ) μαζί        (μονάδες 2,5) 

 

 

 

 



Α8. Το κύριο οικονομικό πρόβλημα: 

 α) είναι προσωρινό και πρόκειται να λυθεί σύντομα 

β) αφορά μόνο τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και όχι τις πλούσιες χώρες του 

κόσμου 

 γ) απασχολεί μόνο τους εργάτες και όχι τους εργοδότες 

 δ) είναι μόνιμο και απασχολεί κάθε κοινωνία      

(μονάδες 2,5) 

 

Α9. Μια οικονομία παρουσιάζει σταθερό κόστος ευκαιρίας. Αυτό σημαίνει ότι κ Κ.Π.Δ. της 

οικονομίας είναι: 

 α) κυρτή ως προς την αρχή των αξόνων 

 β) κοίλη ως προς την αρχή των αξόνων 

 γ) ευθύγραμμη 

 δ) κατακόρυφη         (μονάδες 2,5) 

 

Α10. Έστω ένα καταναλωτικό αγαθό x και ένα κεφαλαιουχικό y. Το κόστος ευκαιρίας του x 

σε σχέση με το κόστος ευκαιρίας του y είναι: 

 α) μεγαλύτερο 

 β) μικρότερο 

 γ) ίσο 

 δ) αντίστροφο 

 ε) αντιστρόφως ανάλογο        (μονάδες 2,5) 
 

 

ΟΜΑΔΑ Β’ 

Β1. Τι είναι παραγωγική διαδικασία και τι είναι οι συντελεστές παραγωγής; (μονάδες 5) 

B2.Τί είναι η εργασία και τι είναι το  ανθρώπινο κεφάλαιο; (μονάδες 4) 

B3. Τι περιλαμβάνει ο συντελεστής έδαφος; (μονάδες 4) 

B4. Τι περιλαμβάνει ο συντελεστής κεφάλαιο; (μονάδες 4) 

Β5. Πότε ένας συντελεστής ονομάζεται «εν δυνάμει» παραγωγικός συντελεστής; (μονάδες 

4) 

B6. Τί είναι η επιχειρηματικότητα; (μονάδες 4) 
 

 

ΟΜΑΔΑ Γ’ 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων μιας υποθετικής οικονομίας. 

Συνδυασμοί Αγαθό x Αγαθό y 

A 0 62 

   

B 5 60 

   

Γ 15 55 

   

Δ 30 40 

   

Ε 50 0 

 



Ζητείται: 

Γ1. Ποιες είναι οι υποθέσεις που κάνουμε για την κατασκευή του Κ.Π.Δ. μιας οικονομίας; 

            (μονάδες 3) 

 

Γ2. Να χαρακτηρίσετε τον συνδυασμό παραγωγής Κ(x=2, y=61,5) με την βοήθεια του 

κόστους ευκαιρίας.          (μονάδες 8) 

 

Γ3. Να υπολογίσετε πόσες μονάδες πρέπει να θυσιαστούν από την παραγωγή του αγαθού 

x, προκειμένου να παραχθούν οι 42 τελευταίες μονάδες του αγαθού y.  (μονάδες 7) 

 

Γ4. Να υπολογίσετε πόσες μονάδες πρέπει να θυσιαστούν από την παραγωγή του αγαθού 

y, προκειμένου να παραχθούν οι 10 πρώτες μονάδες του αγαθού x.  (μονάδες 7) 
 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ’ 

Μία υποθετική οικονομία παράγει τα αγαθά Χ και Ψ, απασχολώντας μόνο 4 εργαζομένους 

οι οποίοι χρησιμοποιούνται πλήρως και αποδοτικά είτε στην παραγωγή του Χ, είτε στην 

παραγωγή του Ψ. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των απασχολουμένων στην παραγωγή του 

ίδιου αγαθού, ένας εργαζόμενος μπορεί να παράγει είτε 5 μονάδες από το  Χ, είτε 10 

μονάδες από το Ψ. 

 

Δ1. Να υπολογιστεί το Κόστος Ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ, όπως 

επίσης και το Κόστος Ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ. (μονάδες 16) 

Δ2. Να κατασκευάσετε την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων της οικονομίας. (μονάδες 

4) 

Δ3. Να ερμηνεύσετε οικονομικά τη μορφή της Καμπύλης Παραγωγικών Δυνατοτήτων και 

την πορεία του Κόστους Ευκαιρίας της οικονομίας. (μονάδες 5) 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 


