
ΘΕΜΑ 1ο
Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο

γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Η οικονομική επιστήμη εξετάζει όλες τις ανάγκες των ανθρώπων.
2. Τα ελεύθερα αγαθά παράγονται από τους ανθρώπους και όχι από τη φύση.
3. Τα άυλα αγαθά δεν συμπεριλαμβάνονται στα οικονομικά αγαθά.
4. Διαρκή είναι τα αγαθά που χρησιμοποιούνται πολλές φορές χωρίς να 

μεταβάλλεται η φυσική τους υπόσταση. 
5. Η διανομή των αγαθών δεν αποτελεί αντικείμενο μελέτης για την πολιτική 

οικονομία.
6. Οικονομικές ονομάζονται οι ανάγκες που ικανοποιούνται με ελεύθερα αγαθά.
7. Το σύνολο των τρόπων με τους οποίους μετασχηματίζεται η ύλη σε μορφές 

χρήσιμες για τον άνθρωπο αποτελεί την παραγωγική διαδικασία.
8. Παραγωγικοί συντελεστές είναι η εργασία, το έδαφος, το κεφάλαιο και η 

επιχειρηματικότητα.
9. Το χρήμα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παραγωγικούς συντελεστές.
10. Η έννοια της αγοράς αναφέρεται μόνο στον χώρο όπου γίνονται αγοραπωλησίες.
11. Το οικονομικό κύκλωμα δείχνει τις ροές αγαθών, παραγωγικών συντελεστών και 

χρήματος μέσα σε μια οικονομία.
12. Η διαφορά μεταξύ του πλήθους των αναγκών των ανθρώπων και του 

περιορισμένου όγκου των διαθέσιμων προϊόντων συνιστά το κύριο οικονομικό 
πρόβλημα κάθε κοινωνίας.

13. Τα εργαλεία είναι παραχθέντα μέσα παραγωγής.
14. Κύριο χαρακτηριστικό των οικονομικών αγαθών είναι ότι βρίσκονται σε 

περιορισμένες ποσότητες σε σχέση με τις ανάγκες που ικανοποιούν.
15. Τα καταναλωτικά αγαθά χρησιμοποιούνται για την άμεση ικανοποίηση των 

ανθρώπινων αναγκών.
16. Με τη χρησιμοποίηση του χρήματος η ανταλλαγή χωρίζεται σε δύο πράξεις,  μια 

αγορά και μια πώληση.
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17. Ο καλύτερος τρόπος για να λύσουμε το κύριο οικονομικό πρόβλημα είναι να 
βελτιώσουμε την τεχνολογία και να περιορίσουμε τις ανάγκες μας.

18. Οι εφευρέσεις είναι πολλές φορές αποτέλεσμα του καταμερισμού της εργασίας.
19. Ο καταμερισμός των έργων δημιουργεί μόνο προβλήματα σε μια οικονομία.
20. Οι ροές που εμφανίζονται στο οικονομικό κύκλωμα έχουν πάντοτε το ίδιο 

μέγεθος.
21. Τα κεφαλαιουχικά αγαθά παράγονται σε απεριόριστες ποσότητες.
22. Ο κορεσμός είναι ιδιότητα των οικονομικών αναγκών.
23. Η διαφήμιση συντελεί στον πολλαπλασιασμό των αναγκών και όχι στην εξέλιξή 

τους.
24. Στην οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου το πρόβλημα της διανομής δεν έχει 

νόημα.
25. Το έδαφος πάνω στο οποίο χτίζεται ένα εργοστάσιο ανήκει στον παραγωγικό 

συντελεστή κεφάλαιο.

Μονάδες 25
ΘΕΜΑ 2ο

Β.   Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της
         πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Το αντικείμενο που εξετάζει η οικονομική επιστήμη είναι:

α. τα οικονομικά προβλήματα που δημιουργούνται στις βιομηχανικές κοινωνίες

β. τα οικονομικά προβλήματα που δημιουργούνται στις αγροτικές κοινωνίες

γ. τα οικονομικά προβλήματα που δημιουργούνται σε κάθε κοινωνία

δ. τα οικονομικά προβλήματα των φτωχών χωρών και των ανέργων

2. Τα οικονομικά αγαθά παράγονται:

α. από τη φύση σε απεριόριστες ποσότητες

β. από τη φύση σε περιορισμένες ποσότητες

γ. από τους ανθρώπους σε απεριόριστες ποσότητες

δ. από τους ανθρώπους σε περιορισμένες ποσότητες

ε. από τη φύση και τους ανθρώπους σε απροσδιόριστες ποσότητες

3. Ένα σοβαρό μειονέκτημα του καταμερισμού των έργων είναι ότι:

α. οδηγεί σε αύξηση της ανεργίας

β. μετατρέπει την εργασία σε ανιαρή απασχόληση

γ. δημιουργεί ηθικά προβλήματα στους εργαζομένους

δ. μειώνει την ικανότητα του ατόμου να αναπτύσσεται

4. Εν δυνάμει παραγωγικός συντελεστή είναι:

α. ένα σπίτι στο οποίο ζει ένα άτομο μόνο του

β. ένα ακαλλιέργητο χωράφι

γ. η επιχειρηματικότητα

δ. οι καταθέσεις των ατόμων στις τράπεζες



5. Η ηλεκτρική ενέργεια για τον ηλεκτροφωτισμό μιας βιοτεχνίας είναι:

α. κεφαλαιουχικό αγαθό

β. διαρκές αγαθό

γ. υλικό αγαθό

δ. όλα τα παραπάνω

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 3ο

Γ1. Τι είναι ο καταμερισμός των έργων, ποια είναι τα πλεονεκτήματά του και ποιο το 
       βασικό του μειονέκτημα;

Μονάδες 20

Γ2. Ποιο  είναι  το  αντικείμενο  μελέτης  της  πολιτικής  οικονομίας  και  ποια  τα  οικονομικά
προβλήματα που εξετάζει με τη μορφή ερωτημάτων;

                 Μονάδες 10

Γ3. Να περιγράψετε το οικονομικό κύκλωμα ενός οικονομικού συστήματος με τη βοήθεια
διαγράμματος και να αναφέρετε τα σχόλια που αφορούν τις ροές του. 

                 Μονάδες 20

Γ4. Τι γνωρίζετε για το κύριο οικονομικό πρόβλημα. Αναλύστε.

                 Μονάδες 10


