ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΟΘ Β’ΛΥΚΕΙΟΥ
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. Καταναλωτά είναι μόνο τα καταναλωτικά αγαθά.
[Σ]

[Λ]

Α5. Το ψυγείο στο σπίτι είναι καταναλωτικό αγαθό, ενώ το ψυγείο σε ένα
supermarket είναι κεφαλαιουχικό αγαθό.
[Σ]
[Λ]
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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 κύριο χαρακτηριστικό των οικονομικών αγαθών είναι ότι:
α. βρίσκονται σε απεριόριστες ποσότητες.
β. επαρκούν για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών του ανθρώπου.
γ. βρίσκονται σε περιορισμένες ποσότητες σε σχέση με τις ανάγκες που
ικανοποιούν.
δ. ο τρόπος διανομής τους δημιουργεί κοινωνικές ανισότητες
Β3. Καταναλωτικά λέμε τα αγαθά που μας χρησιμεύουν για:
α. μια και μοναδική χρήση.
β. διαρκή χρήση.
γ. έμμεση ικανοποίηση των αναγκών μας.
δ. άμεση ικανοποίηση των αναγκών μας.
Β4. Η έννοια της αγοράς περιλαμβάνει:
α. Τον χώρο όπου γίνονται αγοραπωλησίες.
β. όλα τα μέσα με τα οποία μπορεί να γίνει μια αγοραπωλησία.
γ. όλα τα αγαθά, αλλά όχι τους συντελεστές της παράγωγης.
δ. τον χώρο όπου γίνονται οι αγοραπωλησίες και τα μέσα με τα οποία μπορεί
να γίνει μια αγοραπωλησία.
Β5. Το κύριο οικονομικό πρόβλημα:
α. είναι προσωρινό και πρόκειται να λυθεί πολύ σύντομα
β. αφορά μόνο τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και όχι τις πλούσιες χώρες
του κόσμου.
γ. απασχολεί μόνο τους εργάτες και όχι τους εργοδότες.
δ. είναι μόνιμο και απασχολεί κάθε κοινωνία.

ΟΜΑΔΑ Γ
Γ1. Τι γνωρίζετε για την έννοια της αγοράς;
Γ2. Τι γνωρίζετε για τον προσωρινό κορεσμό των αναγκών;
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Γ3. Ποιες είναι οι αποφάσεις των νοικοκυριών και ποιοι οι παράγοντες που τις
καθορίζουν; Αναπτύξτε.
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Γ4. Ποιοι είναι οι συντελεστές παραγωγής; Να δώσετε τους ορισμούς τους.
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ΟΜΑΔΑ Δ
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
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α. Να κατασκευάσετε την ΚΠΔ.
β. Χαρακτηρίστε τους συνδυασμούς Κ (Χ=190, Ψ=10), Λ (Χ=164, Ψ=30) και
Μ (Χ=40, Ψ=65), αν είναι εφικτοί ή όχι.
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