
 

 

 

 

 

 

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

Γ’ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Κεφ. 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βασ. Ηρακλείου 2, 2ος όροφος 

Τηλ. 23211 20198 

Σέρρες 



 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

 

1. Ποιο είναι το αντικείμενο της πολιτικής οικονομίας; 

2. Ποια είναι τα 4 βασικά οικονομικά προβλήματα που δημιουργούνται μέσα 
σε μια κοινωνία; 

3. Να εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο απαντώνται τα 4 οικονομικά 
προβλήματα που μελετά η πολιτική οικονομία στην οικονομία του 
Ροβινσώνα Κρούσου. 

4. Να αναπτύξετε τις ιδιότητες των αναγκών. (μπορεί να ζητηθεί απλή 
αναφορά) 

5. Ποια αγαθά ονομάζονται «ελεύθερα» αγαθά; 

6. Ποια αγαθά ονομάζονται «οικονομικά» αγαθά; 

7. Τα οικονομικά αγαθά μπορούν να ταξινομηθούν σε κατηγορίες. Ποιες είναι 
αυτές; (απλή αναφορά ή αναλύστε τις) 

8. Τι εννοούμε με τον όρο «αγορά»; 

9. Τι ονομάζουμε «παραγωγική διαδικασία»; Ποια είναι τα απαραίτητα 
στοιχεία για μια «παραγωγική διαδικασία»; 

10. Ποιοι είναι οι συντελεστές της παραγωγής; (απλή αναφορά ή αναλύστε 
τους) 

11. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο των συντελεστών της παραγωγής 
βραχυχρόνια και μακροχρόνια; 

12. Αναλύστε το κύριο οικονομικό πρόβλημα. 

13. Τι δείχνει η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων και σε ποιες βασικές 
υποθέσεις στηρίζεται; 

14. Πότε ένας συνδυασμός των ποσοτήτων δύο αγαθών Χ και Ψ ονομάζεται 
μέγιστος, εφικτός και ανέφικτος; 

15. Πότε η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων μιας οικονομίας μετατοπίζεται 
ολόκληρη δεξιά; 

16. Ποια είναι η έννοια του «κόστους» στην οικονομία; 

17. Τι ονομάζουμε «καταμερισμό των έργων» στη σημερινή οργάνωση της 
παραγωγής; 

18. Τι είναι χρήμα; 

19. Να περιγράψετε τη λειτουργία του οικονομικού κυκλώματος. 



 

 

20. Τι σημαίνει ο όρος «αβεβαιότητα» στην οικονομική ζωή; 

21. Ποια είναι η σημασία της πλήρους γνώσης των δεδομένων που επικρατούν 
στην αγορά; 

  



 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

Άσκηση 1 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας: 

Συνδυασμοί Χ Ψ 

Α 200 0 

Β 100 50 

Γ 0 60 

 

Α) Να παρασταθεί διαγραμματικά η ΚΠΔ 

Β) Να βρεθούν τα ΚΕχ και ΚΕψ 

 

Άσκηση 2 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας: 

Συνδυασμοί Χ Ψ 

Α 0 460 

Β 100 400 

Γ 180 320 

Δ 240 200 

Ε 280 0 

Να υπολογιστεί το ΚΕ του Χ σε όρους Ψ και να χαρακτηρίσετε το κόστος ευκαιρίας. 

 

Άσκηση 3 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας: 

Συνδυασμοί Χ Ψ 

Α 0 480 

Β 60 360 

Γ 100 240 



 

 

Δ 120 120 

Ε 130 0 

 

Να χαρακτηριστούν οι παρακάτω συνδυασμοί: Α (60,400), Β (80,240), Γ (120,120) 

 

Άσκηση 4 

 

Συνδυασμοί Χ Ψ 

Α 0 35 

Β 20 30 

Γ 40 20 

Δ 60 0 

 

Α) Να χαρακτηριστούν οι συνδυασμοί Θ(20,28), Κ(30,28), Λ(48,10) και Ξ(50,10). 

Β) Πόσες μονάδες του Ψ πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν οι πρώτες 4 
μονάδες του Χ; 

Γ) Πόσες μονάδες του Χ πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν οι πρώτες 22 
μονάδες του Ψ; 

Δ) Πόσες μονάδες του Ψ θα παραχθούν αν μειώσουμε την παραγωγή του Χ από 45 
σε 8 μονάδες;  

 

Άσκηση 5 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας: 

Συνδυασμοί Χ Ψ 

Α 0 160 

Β 60 40 

Γ 100 0 

Ποιος θα είναι ο νέος ΠΠΔ αν λόγω βελτίωσης της τεχνολογίας διπλασιαστεί η 
δυνατότητα παραγωγής Χ και αυξηθεί κατά 10% η δυνατότητα παραγωγής Ψ; 



 

 

Άσκηση 6 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας: 

Συνδυασμοί Χ Ψ 

Α 80 0 

Β 60 100 

Γ 40 150 

Δ 20 180 

Ε 0 200 

 

Έστω ότι βελτιώνεται η τεχνολογία παραγωγής και των δύο αγαθών έτσι ώστε η 
παραγωγή του αγαθού Χ να αυξηθεί κατά 20% ενώ του αγαθού ψ κατά 10%. 

Α) Να κατασκευάσετε το νέο πίνακα παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας. 

Β) Να κατασκευάσετε τις δύο ΚΠΔ στο ίδιο διάγραμμα. 

 

Άσκηση 7 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας: 

Συνδυασμοί Χ Ψ 

Α 0 300 

Β 400 200 

Γ 800 100 

Δ 1200 0 

 

Να βρείτε τη συνάρτηση παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας (ή την 
αλγεβρική μορφή της ΚΠΔ). 

 

Άσκηση 8 

Αν η μέγιστη ποσότητα του Χ που μπορεί να παράγει μια οικονομία είναι 10 μονάδες 
και του Ψ είναι 40 μονάδες, να βρεθεί η εξίσωση της ΚΠΔ που είναι ευθεία και να 
γίνει η διαγραμματική της απεικόνιση. 

 



 

 

Άσκηση 9 

Έστω σε μια οικονομία ο μοναδικός διαθέσιμος παραγωγικός συντελεστής είναι η 
εργασία. Αν διαθέτει συνολικά 4 εργάτες που ο καθένας παράγει στο μέγιστο των 
δυνατοτήτων του είτε 10 μονάδες Χ είτε 15 μονάδες Ψ να υπολογιστεί η εξίσωση της 
ΚΠΔ. 

 

Άσκηση 10 

Έστω μια οικονομία που παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ με μοναδικό διαθέσιμο 
παραγωγικό συντελεστή τη εργασία. Ο συνολικός αριθμός των εργατών είναι 4. Με 
βάση το επίπεδο εξειδίκευσης των εργατών προκύπτουν τα παρακάτω δεδομένα 
παραγωγής των δύο αγαθών. Α) Να σχηματιστεί ο ΠΠΔ (πίνακας παραγωγικών 
δυνατοτήτων) και β) για να αυξήσει η οικονομία την παραγωγή του Χ από 20 σε 70 
μονάδες. Πόσους εργάτες χρειάζεται να μεταφέρει στην παραγωγή του Ψ;  

 

Αριθμός εργατών Χ ή Ψ 

1 20 ή 45 

2 50 ή 60 

3 70 ή 75 

4 100 ή 80 

 

 

Άσκηση 11 

Να εξηγήσετε με τη βοήθεια διαγράμματος τι θα συμβεί στην ΚΠΔ μιας οικονομίας αν 
εισχωρήσουν οικονομικοί μετανάστες από το εξωτερικό. 

 

Άσκηση 12 

Να εξηγήσετε με τη βοήθεια διαγράμματος τι θα συμβεί στην ΚΠΔ μιας οικονομίας αν 
εισχωρήσουν μετανάστες από το εξωτερικό εξειδικευμένοι περισσότερο στη 
διαδικασία παραγωγής του αγαθού Ψ. 

 

Άσκηση 13 

Να εξηγήσετε με τη βοήθεια διαγράμματος τι θα συμβεί στην ΚΠΔ μιας οικονομίας αν 
βελτιωθεί μόνο η τεχνολογία παραγωγής του αγαθού Ψ. 



 

 

Άσκηση 14 

Να εξηγήσετε με τη βοήθεια διαγράμματος τι θα συμβεί στην ΚΠΔ μιας οικονομίας αν 
βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής του αγαθού Ψ και ταυτόχρονα υποβαθμιστεί η 
τεχνολογία παραγωγής του αγαθού Χ. 

 

Άσκηση 15 

Μια οικονομία παράγει τα αγαθά Χ και Ψ και απασχολεί και τους 4 εργάτες που 
διαθέτει. Οι παραγωγικές δυνατότητες εκφράζονται από τις παρακάτω σχέσεις: 

 Όταν όλοι οι εργάτες απασχολούνται στην παραγωγή του Ψ τότε παράγονται 
130Ψ. 

 Όταν δεν απασχολείται κανένας εργάτης στο Ψ τότε παράγονται 40Χ. 

 Ένας εργάτης μπορεί να παράγει είτε 10 μονάδες Χ είτε 60 μονάδες Ψ. 

 Δύο εργάτες μπορούν να παράγουν 100 Ψ. 

 Όταν απασχολούνται 3 εργάτες στο Χ για να παραχθεί 1Χ πρέπει να 
θυσιαστούν 4 Ψ. 

 Όταν αυξάνονται οι απασχολούμενοι εργάτες στο Ψ από τρεις σε τέσσερις για 
να παραχθεί 1Ψ πρέπει να θυσιαστεί 1Χ.  

 Όταν αυξάνονται οι εργάτες στο Ψ από δύο σε τρεις για να παραχθούν 4Ψ 
πρέπει να θυσιαστούν 2Χ. 

 

Να κατασκευάσετε έναν πίνακα που να παρουσιάζει τις ποσότητες και το ΚΕ των δύο 
αγαθών και να σχεδιάσετε την ΚΠΔ. 

 

Άσκηση 16 

Οι παραγωγικές δυνατότητες μιας οικονομίας εκφράζονται από τη σχέση  
Ψ=-5Χ+100. 

Α) Αν η οικονομία βρίσκεται στο συνδυασμό Μ(8,50) και δεν επιθυμεί να παράγει 
άλλα Ψ πόσα ακόμη Χ μπορεί να παράγει. 

Β) Αν η οικονομία βρίσκεται στο συνδυασμό Μ(8,50) και δεν επιθυμεί να παράγει 
άλλα Χ πόσα ακόμη Ψ μπορεί να παράγει. 

Γ) Το ΚΕ κάθε αγαθού. 

  



 

 

Άσκηση 17 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας: 

Συνδυασμοί Χ Ψ 

Α 100 0 

Β 80 40 

Γ 60 70 

Δ 40 90 

Ε 20 105 

Ζ 0 110 

 

Α) Να σχεδιάσετε την ΚΠΔ. 

Β) Να υπολογίσετε το ΚΕ του Ψ σε όρους Χ όταν η οικονομία μετακινείται από το 
συνδυασμό Γ στον Δ και το ΚΕ του Χ σε όρους Ψ όταν η οικονομία μετακινείται από 
το συνδυασμό Β στον Α. 

Γ) Αν η οικονομία παράγει 50 μονάδες Χ, ποια είναι η μέγιστη ποσότητα του Ψ που 
μπορούμε να παράγουμε. 

Δ) Πώς είναι δυνατόν να παραχθεί ο ανέφικτος συνδυασμός που αντιστοιχεί σε 20 
μονάδες Χ και σε 125 μονάδες Ψ. 

Ε) Να χαρακτηρίσετε το συνδυασμό που αντιστοιχεί σε 50 μονάδες Χ και σε 40 
μονάδες Ψ. Τι συμβαίνει στην οικονομία όταν παράγεται αυτός ο συνδυασμός; 

 

 

Ιωαννίδου Ευαγγελία 

Οικονομολόγος 

 


