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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

                                      ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

Να σημειώσετε Σωστό ή Λάθος στις παρακάτω προτάσεις: 

Α1. Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι εκείνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

πολλές φορές για τον ίδιο σκοπό χωρίς να μεταβληθεί η φυσική τους 

υπόσταση. 

 

 

Σ     Λ 

 

 

Μονάδες 3 

Α2. Το οικονομικό πρόβλημα υπάρχει επειδή αυξάνονται τα ποσοστά 

ανεργίας. 

 

Σ     Λ 

 

Μονάδες 3 

Α3. Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων δείχνει επακριβώς τους 

συντελεστές παραγωγής που διαθέτει μια οικονομία. 

 

Σ     Λ 

 

Μονάδες 3 

Α4. Το πραγματικό κόστος οφείλεται στο κύριο οικονομικό πρόβλημα. Σ     Λ Μονάδες 3 

Α5. Όταν ένα μέρος των ανέργων μιας χώρας μεταναστεύσει στο 

εξωτερικό η Κ.Π.Δ. της οικονομίας μετατοπίζεται προς αριστερά. 

 

Σ     Λ 

 

Μονάδες 3 

 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:  

Α6. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι συντελεστής παραγωγής;  

α. οι κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης 

β. το έδαφος πάνω στο οποίο κτίζεται το εργοστάσιο 

γ. η εργασία του διευθυντή προσωπικού 

δ. το χρηματικό κεφάλαιο 

ε. όλα τα παραπάνω 

Μονάδες 5 

Α7. Υποαπασχόληση παραγωγικών συντελεστών σημαίνει ότι η οικονομία παράγει 

ένα συνδυασμό που βρίσκεται: 

α. πάνω στην Κ.Π.Δ. 

β. δεξιά και πάνω στην Κ.Π.Δ. 

γ. αριστερά και μέσα από την Κ.Π.Δ.  

δ. στην αρχή των αξόνων 

ε. κανένα από τα παραπάνω. 
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Μονάδες 5 
 

                                                  ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Β1. Ποιο είναι το αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης; 

Μονάδες 5 

Β2. Τι γνωρίζετε για το οικονομικό πρόβλημα; Αναπτύξτε αναλυτικά. 

Μονάδες 9 

Β3. Να αναπτύξετε αναλυτικά τις ιδιότητες των αναγκών καθώς και τους βασικούς 

λόγους που συντελούν στην εξέλιξη και στον πολλαπλασιασμό. 

Μονάδες 11 

 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ 

ΘΕΜΑ Γ 

Μια οικονομία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ και απασχολεί όλους τους παραγωγικούς 

συντελεστές πλήρως και αποδοτικά με δεδομένη τεχνολογία, όπως στον παρακάτω 

πίνακα. Είναι, επίσης, γνωστό ότι, όταν όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές 

απασχολούνται στην παραγωγή του αγαθού Ψ, τότε η οικονομία παράγει 250 

μονάδες του αγαθού Ψ. 

Συνδυασμοί Χ Ψ ΚΕχ 

Α ; ;  

   ; 

Β 50 150  

   ; 

Γ 75 75  

   5 

Δ ; 0  

Ζητείται 

Γ1.  να μεταφέρετε τον πίνακα στον τετράδιό σας και να αντικαταστήσετε τα 

ερωτηματικά με τις σωστές αριθμητικές τιμές, κάνοντας τους αντίστοιχους 

υπολογισμούς. 

Μονάδες 5 
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Γ2.  να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ και να το χαρακτηρίσετε ως 

αυξανόμενο, σταθερό ή μειούμενο. (μονάδες 4) Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας. (μονάδες 4) 

Μονάδες 8 

Γ3.  με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας, να χαρακτηρίσετε τον συνδυασμό 

Χ = 80, Ψ = 45 ως εφικτό ή ανέφικτο. (μονάδες 3) Να εξηγήσετε την 

οικονομική σημασία του συνδυασμού. (μονάδες 3) 

Μονάδες 6 

Γ4.  να βρείτε πόσες μονάδες του αγαθού Ψ πρέπει να θυσιαστούν αν η παραγωγή 

του αγαθού Χ αυξηθεί από 20 μονάδες σε 70 μονάδες. 

Μονάδες 6 

 

 

 

                                     ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 

 

Μια οικονομία έχει τις παρακάτω μέγιστες δυνατότητες:  

ΑΓΑΘΟ Χ         ΑΓΑΘΟ Ψ 

Α 0 50 

Β 10 40 

Γ 20 25 

Δ 30 0 

 

Ζητείται:  

Δ1. Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας και των δυο αγαθών και να το 

χαρακτηρίσετε. 

Μονάδες 6 

Δ2. Να εξετάσετε εάν μπορούν να παραχθούν οι παρακάτω συνδυασμοί: 

 Ε(x=20, ψ=28),  Ζ(x=5, ψ=45),  Η(x=26, ψ=5) 

Μονάδες 12   

Δ3. Αν βελτιωθεί η τεχνολογία και των δυο αγαθών με αποτέλεσμα την αύξηση των 

παραγωγικών δυνατοτήτων κατά 20%, να απεικονίσετε στο ίδιο διάγραμμα την παλιά 

και τη νέα καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. 

Μονάδες 7 


