Διαγώνισμα Β’ Λυκείου
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
(διάρκεια: 2 ώρες)
Εισηγητής: Ιγνάτιος Βουρβούλιας

ΟΜΑΔΑ Α

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:
Α1. Το κύριο οικονομικό πρόβλημα αναφέρεται στην έλλειψη χρήματος από τα νοικοκυριά
για την αγορά αγαθών.
[Σ]
[Λ]
Α2. Το κύριο χαρακτηριστικό των οικονομικών αγαθών είναι ότι βρίσκονται σε περιορισμένες
ποσότητες σε σχέση με τις ανάγκες που ικανοποιούν.
[Σ]
[Λ]
Α3.Η έννοια της αγοράς αναφέρεται μόνο στο χώρο όπου γίνονται αγοραπωλησίες.
[Σ]
[Λ]
Α4. Η επιχειρηματικότητα είναι η ικανότητα που έχουν κάποια άτομα να συντονίζουν την
εργασία, τη γη και το κεφάλαιο για να παράγουν, με σκοπό το κέρδος.
[Σ]
[Λ]
Α5. Τα εργαλεία είναι παραχθέντα μέσα παραγωγής.
[Σ]
[Λ]

(Μονάδες 25)

ΟΜΑΔΑ Β

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:
Β1. Ποιο από τα παρακάτω προβλήματα δεν εξετάζει η οικονομική επιστήμη;
α. Πως θα αυξηθεί η συνολική παραγωγή της χώρας
β. Ποιοι παραγωγικοί συντελεστές θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή
γ. Πως θα γίνει η διανομή στους πολίτες της χώρας
δ. Πως θα αυξηθούν τα έσοδα του κράτους
Β2. Το ανθρώπινο κεφάλαιο μιας κοινωνίας είναι:
α. Ο πληθυσμός της
β. Το εργατικό της δυναμικό
γ. Όσοι θέλουν και μπορούν να εργαστούν

δ. Το σύνολο γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτά ο άνθρωπος με τη μόρφωση και την
εμπειρία
Β3. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι συντελεστής παραγωγής;
α. Το χρηματικό κεφάλαιο.
β. Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
γ. Η εργασία του λογιστή.
δ. Το έδαφος πάνω στο οποίο χτίζεται ένα εργοστάσιο.
Β4. Σχετική έλλειψη ή στενότητα των αγαθών σημαίνει ότι:
α. Οι περισσότεροι άνθρωποι δε διαθέτουν αρκετό εισόδημα, ώστε να μπορούν να τα
αγοράσουν όλα.
β. Τα αγαθά που διαθέτει μια οικονομία δεν επαρκούν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες των
ανθρώπων.
γ. Τα αγαθά που διαθέτει μια οικονομία καταναλώνονται συνεχώς.
δ. Ορισμένα αγαθά διατίθενται σε μικρές ποσότητες.
Β5. Ο συντελεστής κεφάλαιο περιλαμβάνει:
α. Τα κέρδη των επιχειρήσεων.
β. Τα κρατικά ομόλογα.
γ. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή.
δ. Τη σωματική και πνευματική προσπάθεια των ανθρώπων, που καταβάλλεται για την
παραγωγή των αγαθών.

(Μονάδες 25)

ΟΜΑΔΑ Γ
Γ1. Τι γνωρίζετε για την έννοια της αγοράς;

(Μονάδες 4)

Γ2. Τι γνωρίζετε για τον προσωρινό κορεσμό των αναγκών;

(Μονάδες 5)

Γ3. Ποια είναι τα επιμέρους προβλήματα που εξετάζει η οικονομική επιστήμη;

(Μονάδες 4)

Γ4. Τι είναι η εξέλιξη και ο πολλαπλασιασμός των αναγκών;

(Μονάδες 4)

Γ5. Να αναφέρετε τους συντελεστές παραγωγής και δώσετε και τους ορισμούς τους.

(Μονάδες 8)

ΟΜΑΔΑ Δ
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων:
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α. Να κατασκευάσετε την ΚΠΔ της χώρας.

(Μονάδες 8)

β. Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας των δύο αγαθών.

(Μονάδες 8)

γ. Κάτω από ποιες υποθέσεις κατασκευάζεται η ΚΠΔ;

(Μονάδες 9)

