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ΘΕΜΑ Α 

Για τισ παρακάτω προτάςεισ να γράψετε ςτο τετράδιο ςασ το γράμμα τησ καθεμίασ και 

δίπλα την ζνδειξη «Σωςτό», αν η πρόταςη είναι ςωςτή  ή «Λάθοσ», αν η πρόταςη είναι 

λανθαςμζνη.                                                                                                               (Μονάδες 15) 

1.Το κόςτοσ ευκαιρίασ αναφζρεται ςτισ μονάδεσ ενόσ αγακοφ Ψ που κυςιάηονται, 
προκειμζνου να παραχκεί μία μονάδα ενόσ άλλου αγακοφ Χ. 
 
2.Το χρθματικό κόςτοσ είναι το πραγματικό ι εναλλακτικό κόςτοσ ευκαιρίασ εκφραςμζνο ςε 
χριμα. 
 
3.Η Καμπφλθ Παραγωγικϊν Δυνατοτιτων δείχνει τισ ποςότθτεσ ενόσ προϊόντοσ που είναι 
δυνατόν να παραχκοφν ςε μια οικονομία για κάκε δεδομζνθ ποςότθτα ενόσ άλλου 
ροϊόντοσ. 
 
4.Η ειςροι οικονομικϊν μεταναςτϊν που παραμζνουν άνεργοι δεν μετατοπίηει τθν ΚΠΔ. 
 
5.Όλοι οι ςυνδυαςμοί αριςτερά τθσ ΚΠΔ δείχνουν το κφριο οικονομικό πρόβλθμα. 
 

Για τισ παρακάτω προτάςεισ να γράψετε ςτο τετράδιο ςασ τον αριθμό τησ πρόταςησ και 

δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή απάντηςη.                                  (Μονάδες 10) 

1. Η Καμπφλθ Παραγωγικϊν Δυνατοτιτων μιασ οικονομίασ κα μετατοπιςτεί προσ τα δεξιά 
αν: 
α) μειωκεί το ποςοςτό τθσ ανεργίασ 
β)χειροτερεφςει θ τεχνολογία 
γ)αυξθκοφν οι ποςότθτεσ των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν 
δ) ο ςυνδυαςμόσ το α και β 
 
2. Το βιβλίο μιασ Βιβλιοκικθσ είναι: 
α) ελεφκερο, διαρκζσ και καταναλωτικό αγακό 
β) υλικό, καταναλωτό και κεφαλαιουχικό αγακό 
γ) υλικό, διαρκζσ και κεφαλαιουχικό αγακό 
δ) οικονομικό, υλικό και καταναλωτικό αγακό. 
 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να αναφζρετε τρεισ παράγοντεσ που προκαλοφν αβεβαιότθτα ςτθν οικονομικι ηωι. 
                                                                                                                                            (Μονάδεσ 7) 
Β2. Τι είναι το οικονομικό κφκλωμα και τι είδουσ ροζσ αναπτφςςονται μεταξφ των βαςικϊν 
μονάδων ενόσ οικονομικοφ ςυςτιματοσ  και ποια είναι τα χαρακτθριςτικά των παραπάνω 
ροϊν; ( Απαιτείται και διάγραμμα).                                                                            (Μονάδεσ 12) 
 
Β3. Από τουσ κοινωνικοφσ κεςμοφσ, ςτουσ οποίουσ βαςίηεται θ λειτουργία τθσ οικονομίασ, 
να περιγράψετε το Κράτοσ.                                                                                           (Μονάδεσ 6) 
 



 

ΘΕΜΑ Γ 

Μια οικονομία παράγει το αγακό Χ και το αγακό Ψ αντίςτοιχα. Τα αποτελζςματα 

παραγωγισ παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Συνδυασμοί Αγαθό Χ Αγαθό Ψ 

Α 0 400 

Β 10 380 

Γ 40 240 

Δ 60 180 

Ε 75 80 

Ζ 80 0 

 
Α) Πόςεσ μονάδεσ του αγακοφ Χ πρζπει να κυςιαςτοφν, για να παραχκοφν οι πρϊτεσ 5 
μονάδεσ του αγακοφ Ψ;                                                                                               (Μονάδεσ 8) 
Β) Πόςεσ μονάδεσ του αγακοφ Ψ πρζπει να κυςιαςτοφν, προκειμζνου να παραχκοφν οι 3 
τελευταίεσ μονάδεσ του αγακοφ Χ;                                                                            (Μονάδεσ 8) 
Γ) Πόςεσ μονάδεσ του αγακοφ Χ πρζπει να κυςιαςτοφν, για να αυξθκεί θ παραγωγι του 
αγακοφ Ψ από 185 ςε 245;                                                                                          (Μονάδεσ 9) 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Να μεταφζρετε ςτο τετράδιό ςασ τον παρακάτω πίνακα παραγωγικϊν δυνατοτιτων μιασ 

υποκετικισ οικονομίασ θ οποία, με δεδομζνθ τεχνολογία παράγει μόνο τα αγακά Χ και Ψ 

χρθςιμοποιϊντασ αποδοτικά όλουσ τουσ παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ τθσ: 

Συνδυασμοί Αγαθό Χ Αγαθό Ψ ΚΕΧ (σε μονάδες Ψ) ΚΕΨ (σε μονάδες Χ) 

Α 0 220 
  

   
; ; 

Β 40 200 
  

   
; 2/5 

Γ 60 ; 
  

   
; 1/4 

Δ ; 70 
  

   
7 ; 

Ε ; 0 
  

 

Γ1. Κάνοντασ τουσ κατάλλθλουσ υπολογιςμοφσ ςτο τετράδιό ςασ να ςυμπλθρϊςετε τα κενά 
του πίνακα ςτα οποία υπάρχουν ερωτθματικά.                                                          (Μονάδεσ 8) 
Γ2. Να ςχεδιάςετε τθν ΚΠΔ.                                                                                             (Μονάδεσ 4) 
Γ3. Να ςχολιάςετε και να δικαιολογιςετε τθν πορεία του κόςτουσ ευκαιρίασ του αγακοφ Χ 
(ςε όρουσ Ψ).                                                                                                                      (Μονάδεσ 5) 
Γ4. Να εξετάςετε αν κακζνασ από τουσ ςυνδυαςμοφσ Κ και Λ μπορεί να παραχκεί, όπου:  
Κ(Χ = 50, Ψ = 150) και Λ(Χ = 70, Ψ = 120).                                                                     (Μονάδεσ 8) 

  


