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ΟΜΑΔΑ Α 

Α1. Να διακρίνετε τα παρακάτω αγαθά σε ελεύθερα και οικονομικά: 

Νερό από πηγή στο βουνό, Εμφιαλωμένο νερό, Ηλιακή ενέργεια, Ηλεκτρική ενέργεια, 
Ψωμί, Τρόφιμα, Ατμοσφαιρικός αέρας, αυτοκίνητο. 

Α2. Να διακρίνετε τα παρακάτω οικονομικά αγαθά σε υλικά και άυλα: 

Εκτυπωτής, εξέταση ασθενούς από γιατρό, μελάνι, νερό, τραγούδι από τραγουδιστή, 
θεατρική παράσταση, διδασκαλία μαθήματος, μεταφορά προϊόντος, φορτηγό, πλοίο, 
νοσηλεία ασθενούς, νομική εκπροσώπηση πελάτη στο δικαστήριο. 

Α3. Να διακρίνετε τα παρακάτω οικονομικά αγαθά σε διαρκή και καταναλωτά: 

Σοκολάτα, πολυθρόνα, θρανίο, κιμωλία, χαρτί, εκτυπωτής, μελάνι εκτυπωτή, τρόφιμα, 
υπηρεσίες άμυνας, ρούχα, υποδήματα, τσάντα, βενζίνη, νερό, υπηρεσίες ψυχαγωγίας. 

Α4. Να διακρίνετε τα παρακάτω οικονομικά αγαθά σε κεφαλαιουχικά και 
καταναλωτικά: 

Ζάχαρη για το κέικ στο ζαχαροπλαστείο, ζάχαρη για το κέικ στο σπίτι, ψυγείο στο 
εστιατόριο, ψυγείο στο σπίτι, Η/Υ στο σχολείο, Η/Υ στο σπίτι, σχολικό αυτοκίνητο, ΙΧ 
αυτοκίνητο οικογένειας, καρέκλα στο σχολείο, καρέκλα στο σπίτι, καναπές στην 
αίθουσα αναμονής του ιατρείου, καναπές στο σαλόνι μου, χαρτί στο γραφείο, χαρτί 
στο σπίτι. 

ΟΜΑΔΑ Β 

Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις ως «Σωστή» ή «Λάθος» 

1. Σκοπός της επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους της, ενώ του 
νοικοκυριού η μεγιστοποίηση της χρησιμότητας από την κατανάλωση 
αγαθών με το δεδομένο εισόδημα του διαθέτει. 

2. Όταν στην αγορά αγαθού επικρατήσει τιμή υψηλότερη της τιμής ισορροπίας 
δημιουργείται πλεόνασμα προϊόντος και οι επιχειρήσεις μένουν με 
ανεπιθύμητα αποθέματα. 

3. Οι «τεχνητές ελλείψεις» προϊόντων από πλευράς επιχειρήσεων 
αποσκοπούν στη μείωση της τιμής του προϊόντος.  

4. Οι ανάγκες ιεραρχούνται με βάση την επιτακτικότητά τους. 
5. Η αύξηση του κέρδους επιτυγχάνεται είτε με αύξηση των εσόδων είτε με 

μείωση του κόστους παραγωγής. 
6. Η μεταφορά ανθρώπων με γαϊδούρι κάποτε, με αυτοκίνητο τώρα είναι 

παράδειγμα πολλαπλασιασμού των αναγκών. 
7. Ο κόσμος της διαφήμισης ταυτίζεται με τον πραγματικό κόσμο. 
8. Η υπηρεσία που προσφέρει δικηγόρος σε επιχείρηση είναι άυλο, 

κεφαλαιουχικό αγαθό. 
9. Η ανάγκη να ντυθώ είναι βασική, ενώ η ανάγκη να φορέσω επώνυμο ρούχο 

είναι δευτερεύουσα. 
10. Από την ικανοποίηση των βασικών αναγκών εξαρτάται η επιβίωση του 

ανθρώπου. 
11. Στη μεταβιομηχανική κοινωνία τη δύναμη την έχουν οι κάτοχοι 

πληροφοριών και γνώσης, ενώ στη βιομηχανική κοινωνία τη δύναμη είχαν 
οι ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής. 

12. Οι οικιακές υπηρεσίες αποτελούν έμμεσο εισόδημα για το νοικοκυριό. 
13. Οικονομική ανάπτυξη έχει μια χώρα όταν διαχρονικά αυξάνεται η ποσότητα 

των αγαθών που παράγονται. 
14. Το κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος αποτελεί το μέσο κόστος 

παραγωγής. 
15. Κάθε αγαθό που ικανοποιεί μια ανάγκη προσφέρει χρησιμότητα στον 

καταναλωτή. 
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16. Η χρησιμότητα δεν ταυτίζεται με την ωφελιμότητα. 
17. Αν από το εισόδημα που εισπράττει το νοικοκυριό αφαιρεθούν οι φόροι που 

πληρώνει τότε προκύπτει το διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού. 
18. Το διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού είτε διατίθεται στην κατανάλωση είτε 

στην αποταμίευση. 
19. Ανταγωνιστική είναι η επιχείρηση που προσφέρει το προϊόν της στη 

χαμηλότερη τιμή έναντι των ανταγωνιστών της. 
20. Οι νέες τεχνολογίες μακροπρόθεσμα θα λύσουν το οικονομικό πρόβλημα 

στις ανεπτυγμένες οικονομίες. 
21. Το οικόπεδο στο οποίο είναι κτισμένη η οικία μου είναι παραγωγικός 

συντελεστής. 
22. Το οικόπεδο στο οποίο είναι κτισμένο το σχολείο είναι παραγωγικός 

συντελεστής. 
23. Ένα κενό οικόπεδο είναι παραγωγικός συντελεστής. 
24. Η μέθοδος με την οποία η επιχείρηση παράγει το προϊόν της αφορά την 

τεχνολογία παραγωγής. 
25. Όταν αυξάνεται η τιμή ενός αγαθού αυξάνεται η ποσότητα προϊόντος που 

προσφέρει η επιχείρηση στην αγορά. 
26. Κάθε διαφημιστικό μήνυμα ερμηνεύεται με τον ίδιο τρόπο από όλα τα άτομα. 
27. Η τιμή κάθε προϊόντος προσδιορίζεται από την αλληλεπίδραση των 

δυνάμεων της ζήτησης και της προσφοράς. 
28. Μια επιχείρηση με αρκετά υψηλό κόστος παραγωγής του προϊόντος δεν έχει 

τη δυνατότητα να προσφέρει μεγάλη ποσότητα στην αγορά. 
29. Ο τρόπος με τον οποίο δαπανά ένα νοικοκυριό το εισόδημά του εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από την παιδεία των μελών του. 
30. Σκοπός της δημόσιας επιχείρησης είναι επίσης η μεγιστοποίηση του 

κέρδους της. 
31. Τα δημόσια αγαθά παρέχονται δωρεάν σε όλους. 

Από τις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε μία μόνο  

32. Καινοτομία είναι: 
a) Οι νέες μέθοδοι παραγωγής ενός προϊόντος 
b) Η βελτίωση υπαρχόντων μεθόδων 
c) Η δημιουργία νέων προϊόντων  
d) Όλα τα παραπάνω 

 
33. Μια επιχείρηση είναι ανταγωνιστική όταν 

a) Πουλά το προϊόν της φθηνότερα από τους ανταγωνιστές της 
b) Προσφέρει καλύτερη ποιότητα προϊόντος από τους ανταγωνιστές της 
c) Μειώνει διαχρονικά το κόστος παραγωγής της. 
d) Έχει την καλύτερη σχέση «ποιότητας και τιμής» για το προϊόν της έναντι των 

ανταγωνιστών. 
 

34. Κάθε κοινωνία πρέπει να απαντά στο ερώτημα 
a) Τι είδους αγαθά και σε τι ποσότητες θα παράγει; 
b) Πώς θα παράγει τα αγαθά (τεχνολογία); 
c) Πώς θα αυξήσει τα μέσα ώστε να παράγει περισσότερα αγαθά (ανάπτυξη); 
d) Όλα τα παραπάνω 

 
35.   Έλλειμμα στον οικογενειακό προϋπολογισμό παρατηρείται όταν 
a) Τα έσοδα υπερβαίνουν τα έξοδα 
b) Τα έξοδα είναι ίσα με τα έσοδα 
c) Τα έξοδα υπερβαίνουν τα έσοδα 
d) Τίποτα από τα παραπάνω 

 
36. Τα δημόσια αγαθά 

a) Καθορίζονται με πολιτική απόφαση από τη κυβέρνηση 
b) Τα παράγει το ίδιο το κράτος 
c) Δεν είναι αδιαίρετα 
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d) Παρέχονται δωρεάν στους πολίτες 

ΟΜΑΔΑ Γ  

Ερωτήσεις ανάπτυξης: 

37. Να διατυπώσετε το κύριο οικονομικό πρόβλημα. 
38. Ποιοι οι παραγωγικοί συντελεστές; Τι περιλαμβάνει καθένας;  
39. Τι είναι το νοικοκυριό; Να περιγράψετε αποφάσεις που καλείται να λάβει το 

νοικοκυριό και να αναφέρετε ορισμένους παράγοντες από τους οποίους 
εξαρτώνται οι παραπάνω αποφάσεις. Ποιος ο σκοπός του νοικοκυριού; 

40. Να περιγράψετε αποφάσεις που καλείται να λάβει η επιχείρηση. Ποιος ο 
σκοπός της ιδιωτικής επιχείρησης; 

41. Ποιος ο ρόλος της διαφήμισης στη διαμόρφωση του καταναλωτικού 
προτύπου μιας κοινωνίας; 

42. Να περιγράψετε τις ιδιότητες των αναγκών. 
43. Σε ποια ερωτήματα προσπαθεί να απαντήσει η οικονομική επιστήμη για 

κάθε κοινωνία σε ορισμένη χρονική περίοδο; (Τι θα παραχθεί και σε τι 
ποσότητα; – Πώς θα παραχθεί; - Πώς θα διανεμηθεί στα μέλη της κοινωνίας 
ο πλούτος που έχει παραχθεί; - Πώς θα επιτευχθεί η ανάπτυξη;) 

44. Ποια η βαρύτητα που αποδίδεται σε κάθε παραγωγικό συντελεστή ανάλογα 
με τον τύπο κάθε κοινωνίας (αγροτική, βιομηχανική, μεταβιομηχανική); 

45. Να διατυπώσετε το νόμο της ζήτησης, το νόμο της προσφοράς και να 
εξηγήσετε το μηχανισμό της αγοράς, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο 
προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού. 

46. Να εξηγήσετε τι θα συμβεί στην αγορά ενός αγαθού αν επικρατήσει: α) τιμή 
υψηλότερη της τιμής ισορροπίας β) τιμή χαμηλότερη της τιμής ισορροπίας. 

47. Ποιος ο σκοπός της παρέμβασης του κράτους στην οικονομία (κρατικός 
παρεμβατισμός); Δώστε παραδείγματα κρατικού παρεμβατισμού από την 
καθημερινότητά σας. 

48. Τι γνωρίζετε για τα δημόσια αγαθά; 
49. Ποιος ο στόχος των δημοσίων επιχειρήσεων και πώς πρέπει να 

λειτουργούν;  

 

Σχόλιο: Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ / Gross National Product = GNP) : Η συνολική 
αξία σε χρηματικές μονάδες των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται 
ετήσια από μόνιμους κατοίκους μιας χώρας (ή επιχειρήσεις με έδρα τη χώρα) 
ανεξάρτητα από τον τόπο παραγωγής (εντός ή εκτός της επικράτειας της χώρας). = 
Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα : Η αξία των εισοδημάτων (Μισθοί, Ενοίκια, Τόκοι, 
Κέρδη) που αποκτώνται από την παραγόμενη ποσότητα των τελικών αγαθών και 
υπηρεσιών ετήσια. Π.χ. Ελληνικό Εθνικό Προϊόν έτους ΧΧΧΧ  = Ακαθάριστο Εθνικό 
Εισόδημα έτους ΧΧΧΧ = 180δις ευρώ. 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ / Gross Domestic Product =GDP) Η συνολική αξία 
σε χρηματικές μονάδες των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται ετήσια 
στην επικράτεια μιας χώρας ανεξάρτητα αν ο παραγωγός είναι μόνιμος κάτοικος ή όχι. 

Τα αγαθά διακρίνονται σε τελικά (αυτά που αγοράζονται για τελική χρήση και όχι για 
παραπέρα μετασχηματισμό) και σε ενδιάμεσα (αυτά που προορίζονται για 
μεταπώληση είτε κατόπιν επεξεργασίας είτε όχι). Η αξία των ενδιάμεσων αγαθών 
περιέχεται στην αξία των τελικών αγαθών. 


