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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ (6) ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

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 μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

5. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε πένα ανεξίτηλης 
μελάνης.  Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση και μόνο για πίνακες, 
διαγράμματα κ.λπ.  

6. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή 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 μία ορθή απάντηση. 

 

i) Να επιλέξετε ποια από τις πιο κάτω δραστηριότητες είναι οικονομική: 

α.  Όταν η οικοκυρά καθαρίζει το σπίτι της 
β.  Όταν ο γεωργός οργώνει το χωράφι του 
γ.  Όταν κάνουμε περίπατο στη παραλία 
δ. Όταν κάποιος παίζει μπάλα με τους φίλους του. 

ii) O όρος «στενότητα» αγαθών, σημαίνει: 
 
α.  Αδυναμία των ανθρώπων να ικανοποιούν όλες τις ανάγκες τους 
β.  Περιορισμένοι διαθέσιμοι παραγωγικοί πόροι 
γ.  Απεριόριστες κοινωνικές επιθυμίες των ανθρώπων 
δ.  Όλα τα πιο πάνω. 
 

iii) Το βασικό οικονομικό πρόβλημα οφείλεται σε: 

α.  Στενότητα χρηματικών πόρων 
β.  Στενότητα παραγωγικών πόρων 
γ.  Στενότητα αγαθών και χρηματικών πόρων 
δ.  Στενότητα παραγωγικών και χρηματικών πόρων. 

(Μονάδες 3)  

2. Να περιγράψετε τη χρηματική ροή του οικονομικού κυκλώματος μιας οικονομίας.  

(Μονάδες 3) 

   

3. Να αντιστοιχίσετε τα γράμματα της στήλης Α με τους αριθμούς της στήλης  Β.  Να 

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

γράμμα που δηλώνει την ορθή απάντηση   (π.χ. 3.α – 2 ή 3.α – 1 κ.λπ.). 

 

ΣΤΗΛΗ  Α ΣΤΗΛΗ  Β 

α.  Υλικά αγαθά 1.  Πολλαπλασιάζονται συνεχώς 

β.  Παραγωγικά αγαθά 2.  Φως του ήλιου 

γ.  Κοινωνικές ανάγκες 3.  Χρησιμοποιούνται για την παραγωγή άλλων    
     αγαθών   

δ.  Ελεύθερα αγαθά 4.  Ψωμί, νερό 

 5.  Υπηρεσίες του γιατρού 

                                                                       

                                                                                                                                  (Μονάδες 4) 
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4. Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω προτάσεων ως Ορθό ή Λάθος. Να 

γράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα 

το γράμμα που δηλώνει την ορθή απάντηση   (π.χ. 4.α – Ορθό ή 4.α – Λάθος 

κ.λπ.). 

 

α) Αύξηση της παραγωγικότητας παρατηρείται, όταν με διπλάσιο αριθμό εργατών 

παράγεται διπλάσια ποσότητα προϊόντος  

β) Η αύξηση της παραγωγικότητας μειώνει το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων  
γ)  Τιμή ισορροπίας είναι η τιμή στην οποία η ζητούμενη ποσότητα εξισώνεται με την 

προσφερόμενη ποσότητα 
δ) Σε τιμή χαμηλότερη από την τιμή ισορροπίας δημιουργείται έλλειμμα προσφοράς 
ε) Ανειδίκευτη εργασία είναι η εργασία του καθηγητή. 
 

 (Μονάδες 5) 
 

5. Να συμπληρώσετε στο πίσω μέρος του τετραδίου σας το τιμολόγιο, χρησιμοποιώντας τα 

πιο κάτω στοιχεία: 

 
Στις 2 Ιουλίου 2019 ο Δ. Δημητρίου από τη Λευκωσία, Δημοκρατίας 20, παρήγγειλε τα 

παρακάτω είδη στον Α. Ανδρέου Αγίας Ελένης 10, Λεμεσός: 

30 ταξιδιωτικές βαλίτσες Τ100 @ €50 τη μία  
40 ταξιδιωτικές βαλίτσες Τ200 @ €60 τη μία 

20 τσάντες θαλάσσης Θ102 @ €30 τη μία  
 

Ο Α. Ανδρέου στέλνει τα εμπορεύματα στον πελάτη Δ.  Δημητρίου στις 10 Ιουλίου 2019 
και του παραχωρεί εμπορική έκπτωση 10%. 

Αρ. τιμολογίου: 001160 
Αρ. παραγγελίας: 002050 
Όροι: Έκπτωση 2% για εξόφληση σε διάστημα 30 ημερών. 

                                                                                                                        (Μονάδες 10) 
 

                                                                                                               (Σύνολο Μονάδων 25)  

ΕΡΩΤΗΣΗ Β 

1. Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω προτάσεων ως Ορθό ή Λάθος. Να 

γράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα 

το γράμμα που δηλώνει την ορθή απάντηση (π.χ. 1.α – Ορθό ή 1.α – Λάθος 

κ.λπ.). 

 

Η παραγγελία 
α) δείχνει το ποσό που θα πληρώσει ο πελάτης 
β) καθορίζει το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων 
γ) περιέχει την ποσότητα και την αξία των εμπορευμάτων που στάληκαν στον πελάτη 
δ) περιέχει το είδος την ποσότητα και την αξία των εμπορευμάτων που θέλει να αγοράσει 

ο πελάτης 
ε) καθορίζει τον τρόπο πληρωμής των εμπορευμάτων. 

 (Μονάδες 5) 
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2. Να αντιγράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας τον πιο κάτω πίνακα, βάζοντας  √  

στις κατάλληλες στήλες. 

 

Κατηγορία 
αγαθών 

Ελεύθερο Οικονομικό Υλικό Άυλο 

Λεωφορείο     

Ψυγείο     

Θερμότητα ήλιου     

Ιατρικές υπηρεσίες     

Νομικές υπηρεσίες     

 

(Μονάδες 5) 

3. Να γράψετε δύο (2) διαφορές μεταξύ Φυσικών και Κοινωνικών αναγκών. 

(Μονάδες 5) 

4. Ο πιο κάτω πίνακας δείχνει την προσφορά και ζήτηση ενός αγαθού X, σε μια αγορά κατά 

τη διάρκεια μιας εβδομάδας: 

 

Τιμή (€) 
Ζητούμενη ποσότητα 

(kg) 
Προσφερόμενη ποσότητα 

(kg) 

5 160 10 

10 110 40 

15 80 80 

20 60 120 

30 40 150 

 

α) Να κατασκευάσετε σ’ ένα διάγραμμα τις καμπύλες ζήτησης και προσφοράς και να δείξετε το 

σημείο ισορροπίας. (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τετραγωνισμένο χαρτί στην τελευταία 

σελίδα του τετραδίου των απαντήσεων, επιτρέπεται το μολύβι). 

β) Να αναφέρετε τι δημιουργείται σε τιμή ψηλότερη από την τιμή ισορροπίας. 

(Μονάδες 10) 

 (Σύνολο Μονάδων 25) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ Γ 

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 
μία ορθή απάντηση. 

i) Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) είναι: 

(α) Ατομική επιχείρηση 

(β) Προσωπική επιχείρηση 

(γ) Ιδιωτική μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

(δ) Ημικρατικός οργανισμός. 

ii) Η εταιρεία Hellenic Bank Ltd είναι: 

(α) Ατομική επιχείρηση 

(β) Δημόσια μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

(γ) Προσωπική εταιρεία 

(δ) Ημικρατικός οργανισμός. 

 

iii) Ποιο από τα πιο κάτω δεν αποτελεί χαρακτηριστικό μιας ατομικής επιχείρησης; 

(α) Τα κέρδη και οι ζημιές ανήκουν εξ ολοκλήρου στον επιχειρηματία 

(β) Η ευθύνη του επιχειρηματία είναι περιορισμένη 

(γ) Ανήκει μόνο σε ένα άτομο 

(δ) Η χρηματοδότηση της προέρχεται από κεφάλαια του επιχειρηματία και από δάνεια. 

 

(Μονάδες 3) 

2. Ποιο κεφάλαιο που τοκίζεται για 60 μήνες προς 7,5% δίνει τόκο €825; 

 (Μονάδες 5) 

3.  Ποια στοιχεία περιέχει το απόκομμα της επιταγής;                          

 (Μονάδες 6) 

4. Να γράψετε τρεις (3) υπηρεσίες που προσφέρει μια τράπεζα στο κοινό. 

(Μονάδες 6) 

5. Με βάση τα πιο κάτω στοιχεία, να υπολογίσετε την παραγωγικότητα της εργασίας. Στο 

τετράδιο των απαντήσεών σας να γράψετε τον τύπο και να δείξετε τους υπολογισμούς 

σας. 

 

 

(Μονάδες 5) 

 (Σύνολο Μονάδων 25) 

Μήνας      Αρ. Εργατών Μονάδες προϊόντος 

Ιανουάριος 25 300 

Φεβρουάριος 30 330 
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ΕΡΩΤΗΣΗ Δ 

1.  Να διατυπώσετε το νόμο της Ζήτησης.       (Μονάδες 6) 

    

2. Να δώσετε τον ορισμό της επιταγής.                                                              (Μονάδες 5) 

 

3. Να αναφέρετε δύο (2) διαφορές μεταξύ των Δημόσιων Μετοχικών εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης και των Ιδιωτικών Μετοχικών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. 

(Μονάδες 4) 
 

4. Να αναφέρετε τρία (3) επαγγελματικά προσόντα που απαιτεί η θέση της Ιδιαιτέρας 
Γραμματέως. 

   (Μονάδες 3) 
 

5. Να εξηγήσετε τι σημαίνει πώληση τοις μετρητοίς.       (Μονάδες 2) 

 

6. Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω προτάσεων ως Ορθό ή Λάθος. Να 

γράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα 

το γράμμα που δηλώνει την ορθή απάντηση   (π.χ. 6.α – Ορθό ή 6.α – Λάθος 

κ.λπ.). 

 

α. Δημόσιες Μετοχικές Εταιρείες Περιορισμένης ευθύνης λέγονται οι εταιρείες που 

ανήκουν στο κράτος 

β. Το κεφάλαιο της Μετοχικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, υποδιαιρείται σε 

μικρά ίσα μερίδια – τις μετοχές 

γ. Στις προσωπικές εταιρείες, αν δεν υπάρχει συμφωνία το πως θα διανεμηθούν τα 

κέρδη, διανέμονται εξίσου δια νόμου 

δ. Δημόσιες επιχειρήσεις λέγονται οι επιχειρήσεις που ανήκουν στο κράτος και σε 

ιδιώτες από κοινού 

ε. Στις προσωπικές εταιρείες οι συνέταιροι πρέπει να συμφωνήσουν και να 

καθορίσουν το ποσό του κεφαλαίου που θα συνεισφέρει ο καθένας. 

(Μονάδες 5) 

(Σύνολο Μονάδων 25) 

(ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100) 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  


