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ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ.1-2 ΕΩΣ ΕΝΟΤ.7
ΟΜΑ∆Α Α
1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές η
λάθος :
Α1 Αν περιµένετε µισή ώρα έξω από ένα στάδιο προκειµένου να
παρακολουθήσετε , δωρεάν, µια συναυλία του αγαπηµένου σας
συγκροτήµατος, δεν υπάρχει κόστος ευκαιρίας για αυτό.(4 µονάδες )
Σ
Λ
Α2 Όταν το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του Ψ είναι 5,
αυτό σηµαίνει ότι για να παραχθούν 5 µονάδες του Χ θυσιάζεται 1
επιπλέον µονάδα του αγαθού.( 4 µονάδες )
Σ
Λ
Α3 Αν οι άνεργοι µιας οικονοµίας αυξηθούν, τότε η ΚΠ∆
µετατοπίζεται προς αριστερά.(4 µονάδες )
Σ
Λ
Α4 Η αγοραία καµπύλη ζήτησης ενός αγαθού είναι το άθροισµα των
τιµών και των ποσοτήτων του συνόλου των καταναλωτών του αγαθού
αυτού.(3 µονάδες )
Σ
Λ
2. Στις ακόλουθες προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:
Α5.Η οικονοµική ανάπτυξη µιας οικονοµίας φαίνεται διαγραµµατικά:
1)µε µετακίνηση από ένα σηµείο της Κ.Π.∆. σε ένα άλλο,
2)µε µετατόπιση της Κ.Π.∆. δεξιά,
3)µε την αρνητική κλίση της Κ.Π.∆.,
4) µε τη µετατόπιση της Κ.Π.∆. αριστερά. (5 µονάδες )
Α6.Το ανθρώπινο κεφάλαιο µιας κοινωνίας είναι:
1)ο πληθυσµός της,
2)το εργατικό της δυναµικό,
3)το σύνολο των γνώσεων και των ικανοτήτων που αποκτά ο άνθρωπος
µε τη µόρφωση και την εµπειρία,
4)το σύνολο των εργαζοµένων της κοινωνίας και οι ικανότητες τους.(5
µονάδες)
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ΟΜΑ∆Α Β
1. α) Τι είναι οικονοµικά αγαθά και τι ελεύθερα αγαθά; (5 µονάδες )
β) Τι γνωρίζετε για τα κεφαλαιουχικά και τα καταναλωτικά αγαθά; (5
µονάδες )
2.Να εξηγήσετε µε τη βοήθεια κατάλληλων διαγραµµάτων τη µεταβολή
ζητούµενης ποσότητας και τη µεταβολή ζήτησης ενός αγαθού.(15
µονάδες)

ΟΜΑ∆Α Γ
∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας :
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1.Να συµπληρωθούν τα κενά του παραπάνω πίνακα.(7 µονάδες )
2.Το ΚΕΨ είναι αυξανόµενο η µειωνόµενο; Αιτιολογήστε την απάντησή
σας σύµφωνα µε τους παραγωγικούς συντελεστές (6 µονάδες )
3.Αν η οικονοµία παράγει τον συνδυασµό (Χ=50, Ψ=700 ) τι
συµπεραίνεται; (6 µονάδες )
4.Εστω ότι η οικονοµία παράγει τον συνδυασµό B .Αν η ποσότητα του
αγαθού Χ αυξηθεί κατά 100 µονάδες να βρεθεί η ποσότητα του αγαθού
Ψ που θυσιάζεται.( 6 µονάδες )
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ΟΜΑ∆Α ∆
Να εξηγήσετε και να δείξτε διαγραµµατικά τι θα συµβεί στη ζήτηση ενός
κανονικού αγαθού Χ αν:
Α)αυξηθεί η τιµή του ίδιου του αγαθού Χ,
Β)µειωθεί το εισόδηµα των καταναλωτών και ταυτόχρονα µειωθεί η
τιµή του αγαθού Χ,
Γ) µειωθεί η τιµή του συµπληρωµατικού αγαθού Ψ και ταυτόχρονα
µειωθεί και η τιµή του υποκατάστατου αγαθού Κ.
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