
 

1 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

ΤΑΞΗ: Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 90΄ λεπτά 

 
 

ΤΟ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ 

ΑΠΟ ΕΞΙ (6) ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

    

 

__________________________________________________________________________ 

ΟΔΗΓΙΕΣ  

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων να συμπληρώσετε όλα τα κενά με τα 
στοιχεία που ζητούνται.  

2. Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα. 

3. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο απαντήσεων.  

4. Να μην γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

5. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μαύρη πένα 
ανεξίτηλης μελάνης.  Μολύβι επιτρέπεται μόνο για διαγράμματα.  

6. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού και διορθωτικής ταινίας. 

7. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ Α 

1. Να γράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το 

γράμμα που δηλώνει την ορθή απάντηση (π.χ. 1.i – α ή 1.i – β κ.λπ.).  Υπάρχει μόνο μια 

ορθή απάντηση.  

 

i. Τα κρατικά μονοπώλια είναι χαρακτηριστικό της:  

         α)  παραδοσιακής οικονομίας  

         β)  ελεύθερης οικονομίας 

         γ)  διευθυνόμενης οικονομίας 

         δ)  μικτής οικονομίας  

ii. Σύμφωνα με τη χρηματική ροή:  

    α)  Οι επιχειρήσεις παράγουν και προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες    

    β)  Οι επιχειρήσεις αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες 

    γ)  Οι επιχειρήσεις αμείβουν τους παραγωγικούς συντελεστές  

    δ)  Οι επιχειρήσεις προσφέρουν παραγωγικούς συντελεστές.  

 

iii. Ο τριτογενής τομέας παραγωγής ασχολείται: 

 

α)  με τη συλλεκτική παραγωγή 

β)  με την παραγωγή ενέργειας 

γ)  με την παροχή υπηρεσιών 

δ) με τη μεταποίηση. 

 

iv. Τη μετατόπιση της ΚΠΔ προς τα δεξιά προκαλεί: 

 

α)  η αύξηση της απασχόλησης 

β) η μείωση της απασχόλησης 

γ)  η αύξηση του εργατικού δυναμικού 

δ)  η μείωση του εργατικού δυναμικού 

 

v. Ο συνδυασμός Ε που βρίσκεται αριστερά της ΚΠΔ ονομάζεται: 

 

α)  ανέφικτος συνδυασμός και η οικονομία μπορεί να τον παράγει 

β)  ανέφικτος συνδυασμός και η οικονομία δεν μπορεί να τον παράγει 

γ)  εφικτός συνδυασμός και η οικονομία μπορεί να τον παράγει 

δ)  εφικτός συνδυασμός και η οικονομία δεν μπορεί να τον παράγει. 

(Μονάδες 10) 
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2. Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω προτάσεων ως Ορθό ή Λάθος.  Να 
σημειώσετε το κάθε γράμμα με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό.                                       
(π.χ. α) – Ορθό ή α) - Λάθος) 

 

(Μονάδες 5) 

3. (α) Να αντιγράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας τον πιο κάτω πίνακα και να   
      συμπληρώσετε την αμοιβή του κάθε συντελεστή. 

 

(β) Να κατατάξετε τα ακόλουθα στις 4 στήλες του πιο πάνω πίνακα που έχετε αντιγράψει,  
     ανάλογα με τον συντελεστή παραγωγής στον οποίο ανήκουν: 
 

Μηχανήματα, λίμνες, θεριστική μηχανή, ξενοδόχος, κτηνοτρόφος, έμπορος, αλευρόμυλος, 
δάση, βροχόπτωση, πλοίαρχος, δεξαμενόπλοιο, δάσκαλος, κτίστης, εφοπλιστής, χωράφια, 
ιδιοκτήτης φάρμας. 

(Μονάδες 10) 

     (Σύνολο μονάδων 25) 
 
 
 

 
α) 

 
Πρόβλημα Μεγιστοποίησης: Με δεδομένα μέσα επιδιώκεται το μεγαλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα. 

 

 
.......... 

β) Η ατομική ιδιοκτησία είναι χαρακτηριστικό της διευθυνόμενης οικονομίας. 
 

.......... 

γ) 
Ο κυριότερος δείκτης που περιγράφει το βιοτικό επίπεδο μιας χώρας, είναι 
η ίση κατανομή του εθνικού εισοδήματος. 

 

........... 

δ) Η συλλεκτική παραγωγή είναι κλάδος του Πρωτογενούς τομέα.  
 

......... 

ε) 
Όταν η ανάγκη δεν επανεμφανίζεται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τότε 
λέμε ότι ο κορεσμός είναι οριστικός. 

 

......... 

Συντελεστής 

Εργασία 

Αμοιβή: ............... 

Συντελεστής 

Γη 

Αμοιβή: ............ 

Συντελεστής 

Κεφάλαιο 

Αμοιβή:............... 

Συντελεστής 

Επιχειρηματικότητα 

Αμοιβή: .................... 
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ΕΡΩΤΗΣΗ Β  

1. Να αντιγράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας τον πιο κάτω πίνακα και να 

κατατάξετε τα ακόλουθα στοιχεία στις τρεις (3) στήλες, ανάλογα με τον τομέα  παραγωγής 

στον οποίο ανήκουν: 

Κτηνοτροφία, τουρισμός, κατασκευές, λατομεία, βιομηχανία, παραγωγή φυσικού αερίου,  
εμπόριο, μελισσοκομία, δημόσιες υπηρεσίες, ιατρεία, αλιεία, εκπαίδευση, οικοτεχνία. 

(Μονάδες 8) 

 

2. Να αναφέρετε τέσσερα (4) από τα χαρακτηριστικά μιας μικτής οικονομίας.     (Μονάδες 2) 

 

3. Να αναπτύξετε την ιδιότητα της εξέλιξης που χαρακτηρίζει όλες τις ανάγκες, φυσικές και 

κοινωνικές.                                                                                                        (Μονάδες 3) 

 

4. Να ορίσετε την έννοια «κορεσμός της ανάγκης».                      (Μονάδες 2)                                                           

 

5.  Να δώσετε τον ορισμό της «ζήτησης ενός αγαθού».                                       (Μονάδες 2)                                                                                

 

6. Να εξηγήσετε τον δείκτη «κατά κεφαλή εισόδημα και κατανομή εθνικού εισοδήματος», 

που περιγράφει το βιοτικό επίπεδο μιας χώρας και να σχολιάσετε πώς μπορεί να είναι 

αντιπροσωπευτικό.                               

(Μονάδες 8)                                         

(Σύνολο μονάδων 25) 

.......................................τομέας ..............................................τομέας ........................................τομέας 

   

   

   

   

   

   



 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ Γ 

1. Δίνεται ο πιο κάτω πίνακας: 

Ποσότητα αγαθού Συνολική Χρησιμότητα Οριακή Χρησιμότητα 

0 ; ; 

1 ; 10 

2 18 ; 

3 ; 5 

4 27 ; 

5 29 ; 

6 ; 0 

7 25 ; 

Ζητείται: 

α)  Να αντιγράψετε και να συμπληρώσετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας τον    

πιο πάνω πίνακα.  Να γράψετε τον τύπο που θα χρησιμοποιήσετε και να 

δείξετε τους υπολογισμούς σας.                                                      (Mονάδες 6) 

 

β)   Να σχεδιάσετε στο ίδιο διάγραμμα τις καμπύλες της συνολικής και της οριακής  

      χρησιμότητας.                                                                                  (Mονάδες 5) 

 

γ)  Να προσδιορίσετε πάνω στο διάγραμμα το σημείο κορεσμού με βάση την   

καμπύλη της οριακής χρησιμότητας και την περιοχή δυσαρέσκειας με βάση 

την καμπύλη της συνολικής χρησιμότητας.                                     (Mονάδες 2) 

 

δ)   Αν ο καταναλωτής διαθέτει για την κατανάλωση αυτού του αγαθού €14 και η 

τιμή του αγαθού είναι €2 τη μονάδα, πόσες μονάδες από το αγαθό θα 

αγοράσει; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                           (Μονάδες 4) 

 

2. Δίνονται τα πιο κάτω υποθετικά στοιχεία για μια οικονομία: 

Έτος Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

Ευρώ εκ.  

Πληθυσμός της χώρας 

2018 20.677,8 875 900 

2019 19.871,6 876 200 

 

Να υπολογίσετε το Κατά Κεφαλή Εισόδημα για τα έτη 2018 και 2019.     (Μονάδες 8) 

 

(Σύνολο μονάδων 25) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ Δ 

1. Ποιο είναι το βασικό οικονομικό πρόβλημα και πού οφείλεται;           (Μονάδες 3) 

 

2. «Το ανθρώπινο κεφάλαιο» και «οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων» 

αποτελούν δύο από τους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα 

εργασίας. Να σχολιάσετε τους δύο αυτούς παράγοντες.                     (Μονάδες 4) 

 

3. Δίνεται ο πιο κάτω πίνακας που αναφέρεται στις παραγωγικές δυνατότητες μιας 

οικονομίας, όπου οι συντελεστές παραγωγής απασχολούνται πλήρως και 

αποδοτικά και η τεχνολογία είναι δεδομένη: 

Εναλλακτικοί 
Συνδυασμοί 
Προϊόντων 

Γεωργικά 
Προϊόντα 

(τόνοι) 

Βιομηχανικά 
Προϊόντα 
(τεμάχια) 

Κατά Μονάδα 
Κόστος Ευκαιρίας 

Γεωργικών 
Προϊόντων 

Βιομηχανικών 
Προϊόντων 

Α         ; 0 2 ; 

Β 240 80 ; ; 

Γ 180 140 ; ; 

Δ 120 180 ; ; 

Ε 60 200 ; ; 

Ζ 0         ; ; 4 

      

Ζητείται: 

α)  Να αντιγράψετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τα κενά.  
Να δείξετε όλους τους υπολογισμούς σας.                    (Μονάδες 8)
              

β) Να υπολογίσετε το συνολικό κόστος ευκαιρίας των βιομηχανικών προϊόντων 
μεταξύ των συνδυασμών Ε και Δ                                                    (Μονάδες 2) 

                
γ)  Να εξηγήσετε γιατί το κόστος ευκαιρίας αυξάνεται σταδιακά.             (Μονάδες 5)          

     δ)  Η μετανάστευση στο εξωτερικό μέρους του εργατικού δυναμικού της χώρας, 

πώς αναμένεται ότι θα επηρεάσει την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων 

της οικονομίας; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας                   (Μονάδες 3)                                                                                           

  
(Σύνολο μονάδων 25)  

                                                                                           
                                                                     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 100 

 
 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 


