∆ιαγώνισµα στις Αρχές Οργάνωσης και
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
1ο Κεφάλαιο
ΟΜΑ∆Α Α
Στις παρακάτω προτάσεις από Α1 έως Α6 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της
καθεµίας και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή και Λάθος αν είναι λανθασµένη.
Α1 Όλες οι επιχειρήσεις είναι παραγωγικές µονάδες

µον 4

Α2 Η συστηιµική προσέγγιση συνεπάγεται για την επιχείρηση, όπως και για κάθε άλλο
οργανισµό, τη διεπιστηµονική προσέγγιση των ζητηµάτων της ∆ιοίκησής τους.. µον 4
Α3 Η επιχείρηση είναι διακριτή απ’ το περιβάλλον της µε την έννοια ότι πρέπει να αισθάνεται
κοινωνική ευθύνη απέναντι σε αυτό. µον 4
Α4 Η εισοδηµατική πολιτική του κράτους και η πορεία των εισοδηµάτωνείναι στοιχείο του
οικονοµικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. µον 4
Α5 Οι ρυθµοί ανάπτυξης των επιχειρήσεων είναι ένας λειτουργικός στόχος που αναφέρεται στους
ανθρώπους. µον 4
Α6 Η αποτελεσµατικότητα αφορά την εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης.

µον 4

Στις παρακάτω προτάσεις από Α7 έως και Α9 , να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της
καθεµιάς πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α7 Η οικονοµικότερη προµήθεια µηχανηµάτων είναι ενέργεια της:
Α) οικονοµικής λειτουργίας
Β) παραγωγικής λειτουργίας
Γ) λειτουργίας προµηθειών
∆) εµπορικής λειτουργίας

µον 6

Α8 Η πλέον ορατή επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος στην επιχείρηση περιλαµβάνεται
στο:
Α) τεχνολογικό περιβάλλον
Β) κοινωνικό περιβάλλον
Γ) πολιτικό περιβάλλον
∆) πολιτισµικό περιβάλλον
µον 6
Α9 Ένα από τα ισχυρά κίνητρα των εργαζοµένων για αύξηση παραγωγικότητας της εργασίας
είναι:
Α) η καλύτερη οργάνωση της εργασίας
Β) η βελτίωση του επιπέδου των εργαζοµένων
Γ) η τήρηση των νόµων
∆) η ύπαρξη αξιοκρατικών-συµµετοχικών διαδικασιών
µον 6

A10 Να περιγράψετε την παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης µον 8

ΟΜΑ∆Α Β
Β1 Να αναπτύξετε την επιχείρηση ως θεσµό µον 10
Β2 Να αναπτύξετε τη λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης.. µον 13
B3 Να περιγράψετε την Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης

µον 12

B4 Τι υποστήριξαν οι καθηγητές R. Cyert και S. March για τους στόχους της επιχείρησης;;
µον 15

