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ZHTHMA   ΠΡΩΤΟ 

 

Α.Nα χαρακτηρίσετε ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ) τις προτάσεις που ακολουθούν: 

(Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες) 

  

α. Σύμφωνα με τον νόμο της ζήτησης εάν αυξηθεί η τιμή ενός αγαθού, μειώνεται η ζήτησή 

του. 

β. Αν αυξηθούν ταυτόχρονα, η ζήτηση και η τιμή ενός αγαθού, αυξάνεται πάντα και η 

ζητούμενη ποσότητά του.  

γ. Σύμφωνα με τους αντίστοιχους γνωστούς ορισμούς, τα κεφαλαιουχικά ή παραγωγικά 

αγαθά και οι συντελεστές παραγωγής, αποτελούν έννοιες, ουσιαστικά ταυτόσημες.  

δ. Η ουσία του οικονομικού προβλήματος κάθε κοινωνίας έγκειται στην έλλειψη επαρκούς 

ποσότητας παραγωγικών συντελεστών που συνεπάγεται τη σχετική έλλειψη των αγαθών. 

 

Β. Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση                                                                                             

(Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 3 μονάδες) 

 

1. Ο συντελεστής -κεφάλαιο σε μια γεωργική δραστηριότητα περιλαμβάνει:  

     α.  τις πληρωμές για αγορά πρώτων υλών  

     β.  την καλλιεργούμενη έκταση  

     γ.  την εργασία του αγρότη 

     δ.  κανένα από τα παραπάνω.  



 

2. Ποιο από τα παρακάτω είναι καταναλωτικό αγαθό:                                                    

   α.  το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνει ένα εργοστάσιο                                  

   β.  η βιβλιοθήκη ενός ιδιωτικού σχολείου                                                                

   γ.  το τραπέζι ενός εστιατορίου                                                                                 

   δ.  το αυτοκίνητο μιας οικογένειας 

 

3. Σε ποιό από τα παρακάτω ζεύγη αγαθών ισχύει ότι αν μειωθεί η τιμή του ενός θα 

αυξηθεί η ζήτηση του άλλου 

α) ξύλινη καρέκλα-ξυλεία 

β) ψωμί-βούτυρο 

γ) μηχανάκι-αυτοκίνητο  

δ) κανένα από τα παραπάνω 

 

 

 

 

ZHTHMA   ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

Α. Αναλύστε την επίδραση που επιφέρει στη ζήτηση ενός αγαθού 

  Α1 η μεταβολή του αριθμού των καταναλωτών (μονάδες 3) 

  Α2  η προσδοκία αύξησης του εισοδήματός τους (μονάδες 3) 

  Α3  η προσδοκία αύξησης της τιμής του αγαθού (μονάδες 3). 

 

Β1 Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφορά του καταναλωτή και ποιοι 

παράγοντες την περιορίζουν (μονάδες 3) 

Β2  Ποια συμπεριφορά ονομάζεται ορθολογική (μονάδες 3) 

Β3  Πότε λέμε ότι ένας καταναλωτής βρίσκεται σε ισορροπία (μονάδες 3) 

 

Γ.  Να αναπτύξετε τις οικονομικές αποφάσεις που παίρνει ένα νοικοκυριό.       (μονάδες 6). 

 

 

ZHTHMA   ΤΡΙΤΟ 

 

Έστω ότι μια οικονομία παράγει μόνο δύο αγαθά Χ και Ψ χρησιμοποιώντας όλους τους 

παραγωγικούς της συντελεστές με την υπάρχουσα τεχνολογία.   

 

Συνδυασμοί Αγαθό  Χ Αγαθό  Ψ ΚΕΧ 

Α ; 0  

   5 

Β 300 300  



   ; 

Γ 200 600  

   ; 

Δ ; ;  

 

 

α.  Να αντικαταστήσετε τα ερωτηματικά με τις σωστές αριθμητικές τιμές κάνοντας τους 

αντίστοιχους υπολογισμούς εάν γνωρίζετε ότι, όταν όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές 

απασχολούνται στην παραγωγή του αγαθού Ψ, τότε η οικονομία παράγει 1000 μονάδες του 

αγαθού Ψ.                                                                                                                         (Μονάδες 5) 

β.  Σχεδιάστε την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων.                                          (Μονάδες 5) 

γ.  Να υπολογιστεί το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ για όλους 

τους διαδοχικούς συνδυασμούς και να χαρακτηριστεί με βάση την καταλληλότητα των 

παραγωγικών συντελεστών της οικονομίας αυτής.                                                    (Μονάδες 8) 

δ.  Με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας, να  χαρακτηρίσετε τον  συνδυασμό  Χ  =  320,        

Ψ  =  180  ως εφικτό ή ανέφικτο. Να εξηγήσετε την οικονομική σημασία του συνδυασμού.                                                                     

(Μονάδες 7) 

 

 

ZHTHMA   ΤΕΤΑΡΤΟ 

Δίνεται ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων μιας οικονομίας που απασχολεί πλήρως 

όλους τους παραγωγικούς συντελεστές και έχει σταθερή τεχνολογία σε κάθε επίπεδο 

παραγωγής: 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Χ ΑΓΑΘΟ Ψ 

          Α          100               0 

          Β           70              60 

          Γ           50             140 

         Δ           40             200 

         Ε           20             340 

         Ζ             0             500 

 

α. Βρείτε το Κ.Ε. του Χ σε όρους του Ψ και χαρακτηρίστε το.  (Μονάδες 7) 

β. Σχεδιάστε την Κ.Π.Δ. και εξηγείστε τη μορφή της με βάση την καταλληλότητα των 

παραγωγικών συντελεστών της οικονομίας αυτής.  (Μονάδες 6) 



γ. Πόσες μονάδες από το αγαθό Ψ θα θυσιαστούν αν η οικονομία ήταν στο επίπεδο Ε και 

ήθελε να τριπλασιάσει την παραγωγή του αγαθού Χ.  (Μονάδες 6)                                                            

δ. Δείξτε γραφικά και υπολογιστικά, τι είναι οι συνδυασμοί  Κ(46,180),  Λ(10,420) και 

Μ(28,240).   (Μονάδες 6) 

 

 

 

                                                  Κ Α Λ Η  Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α ! 


