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ΘΕΜΑ Α 

 Α.1 Να δώσετε τον ορισμό του κόστους ευκαιρίας του Χ σε όρους του Υ    (μονάδες 5) 

Α.2 Να σημειώσετε ως Σωστό ή Λάθος τις παρακάτω προτάσεις: 

i. 
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ii. Σε όλα τα οικονομούντα άτομα η λήψη των αποφάσεων τους βασίζεται στην βεβαιότητα του αποτελέσματος 

των πράξεων τους. 

iii. Αγορά είναι μόνο τα μέρη στα οποία πραγματοποιούνται αγοροπωλησίες. 

iv. Το κύριο οικονομικό πρόβλημα είναι η έλλειψη παραγωγικών συντελεστών. 

v. Ένα ελεύθερο αγαθό μπορεί να μετατραπεί σε οικονομικό.  

vi. Αν το κόστος ευκαιρίας είναι σταθερό τότε η ΚΠΔ είναι ευθεία    (μονάδες 10) 

Α.3 Να αναφέρετε τα προβλήματα που εξετάζει η πολιτική οικονομία καθώς και να δώσετε από ένα παράδειγμα για το 

κάθε ένα 

            (μονάδες 10) 

  

 

ΘΕΜΑ B 

Β.1 Να αναφέρετε τα ήδη των παραγωγικών συντελεστών καθώς και να τους αναλύσετε  (Μονάδες 10) 

Β.2 Να σχεδιάσετε τις μεταβολές της Κ.Π.Δ στις παρακάτω περιπτώσεις: 

i. Βελτίωση τεχνολογίας για το Χ 

ii. Αύξηση ανεργίας 

iii. Αύξηση των γεννήσεων 

iv. Αύξηση της μετανάστευσης 

v. Σεισμός που κατέστρεψε δρόμους και εργοστάσια. 

(Μονάδες 15) 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ.1 Να γράυετε τι αντιπροσοπεύει ο κάθε κύκλος και τι οι γραμμές τοσ παρακατφ στήματος το οποίο αναπαρηστά το 

οικονομικό κύκλφμα. Ποια τα 2 στόλια ποσ μπορείτε να κάνετε για τις ροές; 

        (Μονάδες 10) 
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Γ.2 Μια επιχείρηση απασχολεί 4 εργάτες.  

Ένας εργάτης παράγει 10 X ή 15 Y 

Δυο εργάτες παράγουν 20 Χ ή 35 Y 

Τρεις εργάτες παράγουν 30 Χ ή 50 Y 

Τέσσερις εργάτες παράγουν 35 Χ ή 60 Y 

i. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας της ΚΠΔ και τα κόστη ευκαιρίας και των Χ και των Υ  

           (Μονάδες 8) 

ii. Να βρείτε την μεταβολή των Y για τα 3 τελευταία X     (Μονάδες 7) 

 
 

ΘΕΜΑ Δ 
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1. Να ςυμπλθρϊςετε τα γκρι κενά.        (Μονάδες 8) 

2. Από τα δεδομζνα του πίνακα προκφπτει ότι από το Γ ςτο Δ ιςχφει ΚΕx=2. Τι ςθμαίνει αυτό το αποτζλεςμα; 

(Μονάδεσ 4) 

3. Να εξετάςετε αν οι ςυνδυαςμοί Κ(Χ=34, Ψ=22) και Λ(Χ=56,Ψ=16) είναι εφικτόσ, ανζφικτοσ ι τζλειοσ. (Μονάδες 8) 

4. Όταν αυξάνεται θ παραγωγι του αγακοφ Ψ, το κόςτοσ ευκαιρίασ του είναι αυξανόμενο ι φκίνον; Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ.        (Μονάδες 5) 

5. Ζςτω ότι παράγεται ο ςυνδυαςμόσ Γ. Αν παραχκοφν 12 επιπλζον μονάδεσ από το Ψ, να υπολογίςετε τισ μζγιςτεσ 

μονάδεσ του Χ που μποροφν να παραχκοφν.      (Μονάδες 5) 

6. Να ςχεδιάςετε τθν ΚΠΔ         (Μονάδες 5) 

  

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταηομζνους) 
Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των 
απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μθν γράψετε πουκενά 
ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  
Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα 
βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε στο τετράδιό σας ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για πίνακεσ, 
διαγράμματα κλπ. 
 
Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  .  


