
ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ Γϋ ΛΤΚΕΙΟΤ   
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  Γ ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

07.02.2021 

 

ΘΕΜΑ 1Ο  

Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ ωσ ςωςτζσ ή λανθαςμζνεσ. 

1. Σα καταναλωτά αγακά είναι εκείνα που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι άλλων αγακϊν 

2. Σο μζγεκοσ τθσ παραοικονομίασ διαφζρει από χϊρα ςε χϊρα, άρα και οι ςυγκρίςεισ είναι 

προβλθματικζσ. 

3. Οι  φυςικζσ  καταςτροφζσ  (ςειςμοί,  πλθμμφρεσ,  κτλ.)  μετατοπίηουν  τθν  Κ.Π.Δ. προσ τα κάτω 

και αριςτερά. 

4. Σο πραγματικό ακακάριςτο εγχϊριο προϊόν είναι ο ιδεϊδθσ δείκτθσ μζτρθςθσ τθσ οικονομικισ 

ευθμερίασ μιασ χϊρασ. 

5. Όταν υπάρχει ανεργία, τότε θ οικονομία δε βρίςκεται επί τθσ Κ.Π.Δ. 

6. Ο αποπλθκωριςτισ τιμϊν μετρά τθν τιμι του παραγόμενου προϊόντοσ ςε ςχζςθ με τθν τιμι 

του ςτο ζτοσ βάςθσ. 

7. Σο ονομαςτικό ΑΕΠ μετρά τθν πραγματικι αξία τθσ παραγωγισ μιασ οικονομίασ ςε τρζχουςεσ 

τιμζσ. 

8. Σο κόςτοσ ευκαιρίασ υπάρχει και για τα οικονομικά και για τα ελεφκερα αγακά. Μονάδεσ 16 

Α2. Να επιλζξετε τισ ςωςτζσ απαντήςεισ. 

1.Αν μια οικονομία παράγει ςε ζνα ςθμείο κάτω από τθν ΚΠΔ, τότε ςυνεπάγεται: 
 
α) ότι θ οικονομία δεν παράγει αρκετά κεφαλαιουχικά αγακά. 
β) ότι θ οικονομία παράγει περιςςότερα καταναλωτικά παρά κεφαλαιουχικά αγακά 
γ) ότι θ οικονομία απαςχολεί όλουσ τουσ παραγωγικοφσ τθσ ςυντελεςτζσ. 
δ) όλα τα παραπάνω. 
ε) κανζνα από τα παραπάνω. 
                                                                                                                                                                   Μονάδεσ 3 

 

ΠΑΤΡΑ: 

Κορίνκου 224 & Αγ. Νικολάου   τθλ. 2613021611 
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 

Πλατεία Δθμοκρατίασ   τθλ. 2693025171 

 

   ΟΝΟΜΑ: ……………………………………. 

 ΔΠΩΝΥΜΟ: ……………………………….. 

 ΒΑΘΜΟ:……………..…………………… 



ΑΡΧΗ 2Η ΕΛΙΔΑ Γϋ ΛΤΚΕΙΟΤ   
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 
2. Δίνεται ο παρακάτω πίνακασ : 

ΕΣΗ ΣΙΜΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

2018 8 10 

2019 10 20 

2020 15 25 

Σο πραγματικό ΑΕΠ του 2020 με βάςθ το 2018 είναι: 

α) 200 

β) 250 

γ) 100 

δ) Κανζνα από τα παραπάνω                                                                                                    Μονάδεσ 3 

3. Σο οικονομικό κφκλωμα δείχνει:  

α) Ότι κανείσ δεν μπορεί να επιβιϊςει μόνοσ του.  
β) Ότι θ παραγωγι είναι αναγκαία για τθν επιβίωςθ των ανκρϊπων.  
γ) Ότι το κράτοσ είναι ςοβαρόσ παράγοντασ ςτθν οικονομία.  
δ) Σισ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται μεταξφ των βαςικϊν μονάδων τθσ οικονομίασ 
ε) Σίποτα από τα παραπάνω                                                                                                     Μονάδεσ 3 
 

ΘΕΜΑ 2Ο  

α. Να περιγράψετε τα νοικοκυριά ωσ ζνα από τουσ βαςικοφσ κοινωνικοφσ κεςμοφσ. 

                                                                                                                                                           Μονάδεσ 13 

 

β. Να περιγράψετε τθ λειτουργιά του οικονομικοφ κυκλϊματοσ  (απαιτείται ςχιμα )                              
                                                                                                                                              Μονάδεσ 12 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 3Η ΕΛΙΔΑ Γϋ ΛΤΚΕΙΟΤ   
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΘΕΜΑ 3Ο  

Μια υποκετικι οικονομία παράγει μόνο 2 αγακά (Χ και Ψ) ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 

παραγωγικϊν δυνατοτιτων - χρθςιμοποιϊντασ όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ παράγωγθσ  που διακζτει 

ορκολογικά και ζχοντασ δεδομζνθ (ςτακερι) τεχνολογία παραγωγισ. 

ΤΝΔΤΑΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Χ ΑΓΑΘΟ Ψ Κ.Ε.Χ Κ.Ε.Ψ 

Α 0    

Β 10    

Γ 20    

Δ 30    

 

Γ.1. Να υπολογιςτοφν  οι ποςότθτεσ του αγακοφ Ψ κακϊσ και τα κόςτθ ευκαιρίασ των δυο 

αγακϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι: 

 Η οικονομία ςτο ςυνδυαςμό Δ απαςχολεί όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ παράγωγθσ , ςτθν παράγωγθ 

του αγακοφ Χ 

 Για να παραχκεί μια μονάδα αγακοφ Ψ μεταξφ των ςυνδυαςμϊν Δ → Γ κα κυςιαςτοφν 

0,2μονάδεσ του αγακοφ Χ. 

 Η οικονομία όταν παράγει το ςυνδυαςμό  (Χ =10 και Ψ = 80) υπολειτουργεί με αποτζλεςμα να 

χάνει 10 μονάδεσ από το αγακό Ψ από τθ μζγιςτθ δυνατι ποςότθτα παραγωγισ του Ψ που κα 

μποροφςε να παράγει (ςυνδυαςτικά με παραγωγι 10 μονάδων Χ). 

 τον ςυνδυαςμό Κ (Χ = 5 και Ψ = 100) θ οικονομία εξαντλεί όλεσ τισ παραγωγικζσ τθσ 

δυνατότθτεσ. 
                                                                                                                                                  Μονάδεσ 10 

Γ.2. Αν θ οικονομία παράγει 8 μονάδεσ Χ και αυξιςει τθν παραγωγι του Χ κατά 100%, πόςεσ 
μονάδεσ του Ψ κυςιάηονται; 
                                                                                                                                                  Μονάδεσ 5 

Γ.3. Ο ςυνδυαςμόσ  Σ (Χ = 22 και Ψ = 19) μπορεί να οφείλεται ςε φπαρξθ ανεργίασ; Αιτιολογείςτε 
τθν απάντθςι ςασ.                                                                                                                     Μονάδεσ 5 
 

Γ.4. Λόγω βελτίωςθσ τθσ τεχνολογίασ ςτθν παραγωγι του αγακοφ Χ, οι παραγωγικζσ δυνατότθτεσ 
τθσ οικονομίασ για το Χ αυξάνονται κατά 50 % ενϊ για το Ψ παραμζνουν ςτακερζσ. 
Να καταςκευάςετε ςτο ίδιο διάγραμμα τθν αρχικι και τθ νζα ΚΠΔ  
Να χαρακτθρίςετε τον ςυνδυαςμό Κ (Χ= 11 Ψ=90) ωσ εφικτό ανζφικτο θ μζγιςτο πριν και μετά τθ 
βελτίωςθ τθσ τεχνολογίασ.                                                                                      Μονάδεσ 5 
 
 
 

 



ΑΡΧΗ 4Η ΕΛΙΔΑ Γϋ ΛΤΚΕΙΟΤ   
 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΘΕΜΑ 4Ο  

Δίνεται ο επόμενοσ πίνακασ: 

ΕΣΟ ΑΕΠΕ ΣΡΕΧ.Σ ΔΣΕ.Β 2018 ΑΕΠΕ ΣΣ2018 

2018 75 100  

2019 108 120  

2020 140  100 

 

Δ.1.Ποιο είναι το πραγματικό ΑΕΠ των ετϊν 2018 και 2019 ςε τιμζσ ζτουσ βάςθσ 2018; 

                                                                                                                                                              Μονάδεσ 4 

Δ.2. Ποιοσ είναι ο δείκτθσ τιμϊν για το ζτοσ 2020, όταν το ζτοσ βάςθσ είναι το 2018; 

                                                                                                                                                              Μονάδεσ 4 

Δ.3. Ποια είναι θ ποςοςτιαία μεταβολι του πραγματικοφ ΑΕΠ από το 2019 ςτο 2020, όταν το ζτοσ 

βάςθσ είναι το 2018; Τπολογίςτε και τθν ποςοςτιαία μεταβολι του πραγματικοφ ΑΕΠ για τα ίδια 

ζτθ (από 2019 ςε 2020) με ζτοσ βάςθσ το 2019. Σι παρατθρείτε; 

                                                                                                                                                              Μονάδεσ 10 

Δ.4. Αν ο πλθκυςμόσ αυξικθκε κατά 2% από το 2018 ωσ το 2019, ποια κα είναι θ ποςοςτιαία 

μεταβολι του πραγματικοφ κατά κεφαλιν ΑΕΠ ανάμεςα ςτα δφο αυτά ζτθ, χρθςιμοποιϊντασ ωσ 

ζτοσ βάςθσ το 2018;                                                                                                            Μονάδεσ 7 

 

 
 

E-MAIL: 

ΑΝΓΡΙΑΝΗ ΒΑΙΛΗ : vasandrandr@gmail.com 

 


