Μάθημα/Τάξη:
Κεφάλαιο:

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ’ Λυκείου
1

Ονοματεπώνυμο Μαθητή:
Ημερομηνία:

23/10//17

Επιδιωκόμενος Στόχος:

80/100

Θέμα Α
Να δώσετε σύντομες απαντήσεις στα ακόλουθα:
1. Ορισμός της Κ.Π.Δ.
2. Από τι συνοδεύεται η κυκλοφορία των προϊόντων μέσα στο
οικονομικό σύστημα;
3. Ποια η κλίση της Κ.Π.Δ. και που οφείλεται;(οικονομική ερμηνεία)
4. Πώς συμβιβάζεται η έννοια του πραγματικού με το χρηματικό κόστος;
5. Ποιο από τα τέσσερα βασικά οικονομικά προβλήματα κάθε οικονομίας
δεν ισχύει στην οικονομία ενός ατόμου;
6. Σε ποιες πράξεις χωρίζεται η συναλλαγή;
7. Βασικές υποθέσεις της Κ.Π.Δ.
8. Με ποιους τρόπους οι άνθρωποι προσπαθούν να ξεπεράσουν τη
στενότητα ή την έλλειψη αγαθών;
9. Ποιο είναι το στοιχείο εκείνο το οποίο διαφέρει από άτομο σε άτομο
στον προσωρινό κορεσμό;
10. Δώστε τους ορισμούς: α. Παραγωγική Διαδικασία β. Συντελεστές
παραγωγής γ. Παραχθέντα μέσα παραγωγής.
11. Ορισμός χρήματος.
12. Πώς οι άνθρωποι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα
που χαρακτηρίζει την οικονομική τους ζωή;
13. Τι καλείται πραγματικό κόστος ενός αγαθού;
14. Ανθρώπινο κεφάλαιο
15. Καταναλωτά-καταναλωτικά αγαθά
16. Ποιο το χαρακτηριστικό στοιχείο των συντελεστών παραγωγής για
κάθε οικονομία και για κάθε συγκεκριμένη χρονική περίοδο;
17. Ποιο το κύριο χαρακτηριστικό των οικονομικών αγαθών;

18. Τι καλείται «εν δυνάμει» συντελεστής παραγωγής;
19. Επενδυτικά αγαθά
20. Στο οικονομικό κύκλωμα ανήκουν και οι συναλλαγές μεταξύ όχι μόνο
των επιχειρήσεων με άλλες επιχειρήσεις, αλλά και μεταξύ
διαφορετικών κρατών. (Σ-Λ)
21. Τι περιλαμβάνει ο συντελεστής φύση ή έδαφος (γη);
22. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ζ σε όρους του αγαθού Ω είναι 1/3 .
Τι σημαίνει αυτό;
23. Ποιες ανάγκες καλούνται οικονομικές;
24. Δώστε την οικονομική ερμηνεία του Κ.Ε όταν είναι σταθερό και ίσο
με 2.
25. Συνήθως τι είναι το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού και που
οφείλεται;(οικονομική ερμηνεία)
26. Όταν η Κ.Π.Δ είναι ευθεία, τότε το Κ.Ε. είναι πάντα σταθερό και ίσο
με 1.(Σ-Λ)
27. Ένα αγαθό μπορεί να είναι είτε καταναλωτικό είτε κεφαλαιουχικό,
ανάλογα με τη χρήση του(Σ-Λ).
28. Η Κ.Π.Δ δείχνει τη συνολική παραγωγή των προιόντων μιας
οικονομίας.
29. Σκοπός της οικονομικής επιστήμης είναι η επίλυση των βασικών
οικονομικών προβλημάτων της οικονομίας(Σ-Λ) Απαραίτητη η
αιτιολόγηση.
30. Δώστε τον ορισμό του οικονομικού προβλήματος.
31. Δείξτε τις επιπτώσεις που θα έχει στην Κ.Π.Δ. κάθε μια από τις
ακόλουθες μεταβολές.
α. Βελτιώνεται η τεχνολογία παραγωγής του Χ και μεταναστεύει στο
εξωτερικό το 20% των εργαζομένων στο Υ.
β. Μειώνεται η παραγωγικότητα των εργαζομένων που απασχολούνται
στην παραγωγή του Χ και Υ .
γ. Αναβαθμίζεται η τεχνολογία παραγωγής του Υ.
δ. Βελτιώνεται ο καταμερισμός της εργασίας στην παραγωγή του Χ.
32. Που βασίζεται η λήψη των αποφάσεων που λαμβάνονται είτε από τα
οικονομούντα άτομα ,είτε από τις επιχειρήσεις , παρότι η οικονομική
τους ζωή χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα;
33. Ποια τα απαραίτητα στοιχεία της παραγωγικής διαδικασίας;
34. Που αναφέρεται ο όρος «εξέλιξη» ως ιδιότητα των οικονομικών
αναγκών;
35. Σε τι διαφέρει η οικονομία ενός ατόμου από τις σύγχρονες οικονομίες;
36. Τι είναι τα αγαθά;
37. Από που προέρχεται το κύριο οικονομικό πρόβλημα κάθε κοινωνίας;

38. Ο πλούτος των σημερινών οικονομιών δεν θα ήταν δυνατό να
δημιουργηθεί αν δεν υπήρχε ο καταμερισμός των έργων(Σ-Λ).
39. Δώστε τις μεταβολές που πρέπει να σημειωθούν, ώστε η ΚΠΔ μιας
οικονομίας να εμτατοππιστεί προς τα αριστερά.
40. Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι συντελούν στην εξέλιξη και στον
πολλαπλασιασμό των οικονομικών αναγκών;(απλή αναφορά)
41. Ο όρος «εξέλιξη» αναφέρεται αποκλειστικά και μόνον στη
διαφοροποίηση των αγαθών που ικανοποιούν την ίδια ανάγκη(Σ-Λ)
42. Αποτέλεσμα της τεχνολογικής προόδου είναι η συνεχής ανακάλυψη
νέων προιόντων που καλύπτουν και μόνο περισσότερο ικανοποιητικά
τις ήδη υπάρχουσες ανάγκες(Σ-Λ)
43. Τι καλείται Κ.Ε. ενός αγαθού Κ σε όρους ή μονάδες ενός άλλου
αγαθού Λ;
44. Αν μια οικονομία παράγει σε ένα σημείο κάτω από την ΚΠΔ και θέλει
να αυξήσει την παραγωγή του ενός αγαθού, τότε θα πρέπει
οπωσδήποτε να μειώσει την παραγωγή του άλλου.(Σ-Λ)
45. Αν μια οικονομία παράγει σε ένα σημείο κάτω από την ΚΠΔ, τότε
ορισμένοι ή όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές της υποαπασχολούνται.
46. Η ΚΠΔ δείχνει ότι μπορούμε να έχουμε περισσότερα από δυο
προιόντα(Σ-Λ)
47. Κάθε μέσο ανταλλαγής είναι χρήμα(Σ-Λ).
48. Ο καταμερισμός της εργασίας αναπτύσσει την εξυπνάδα(Σ-Λ)
49. Οι ανάγκες στο σύνολό τους είναι ακόρεστες(Σ-Λ).
50. Καθώς αυξάνεται με σταθερό ρυθμό η παραγωγή του αγαθού Χ και
μειώνεται με σταθερό ρυθμό η παραγωγή του Υ , τότε το Κ.Ε. είναι
σταθερό και η Κ.Π.Δ είναι ευθεία(Σ-Λ).
51. Το Κ.Ε. μειώνεται ,καθώς αυξάνεται η παραγωγή του αγαθού Χ
αποσπώντας από την παραγωγή του άλλου αγαθού Υ συντελεστές που
είναι όλο και περισσότερο κατάλληλοι για την παραγωγή του αγαθού
Χ. Άρα για κάθε μια επιπλέον μονάδα του Χ θυσιάζονται ολοένα και
λιγότερες μονάδες του Υ. Έτσι το Κ.Ε. του Χ είναι φθίνον(Σ-Λ)]
52. Έναν ανέφικτο συνδασμό δεν μπορεί να τον παράγει η οικονομία είτε
γιατί οι Σ.Π. δεν επαρκούν, είτε γιατί η τεχνολογία δεν είναι
κατάλληλη, είτε και τα δυο(Σ-Λ)
53. Στο οικονομικό κύκλωμα διακρίνονται δυο συνήθεις ροές, η
χρηματική και η πραγματική(Σ-Λ)
54. Το κύριο οικονομικό πρόβλημα δεν υπάρχει στις αναπτυγμένες
κοινωνίες(Σ-Λ)
55. Μια μείωση στο ποσοστό ανεργίας θα μετατόπιζε την ΚΠΔ προς τα
δεξιά(Σ-Λ) .
Μονάδες 55

Θέμα Β
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας με τη μέγιστη παραγωγή δυο επιχειρήσεων που μπορούν
να παράγουν μόνο δυο αγαθά.
Κουλούρια

Επιχείρηση Α
50

Επιχείρηση Β
30

Κέικ

150

120

Με βάση την υπόθεση ότι η ΚΠΔ και των δυο επιχειρήσεων είναι ευθεία , ποια από
τις δυο επιχειρήσεις θα επιλέγατε για την παραγωγή των κουλουριών και ποια για την
παραγωγή των κέικ;
Μονάδες 20

Θέμα Γ
Γ1. Οικονομικό Κύκλωμα. Απαραίτητο το διάγραμμα
Γ2. Ο καταμερισμός των έργων.
Γ3. Δώστε και περιγράψτε την έννοια του κόστους
Μονάδες 25

