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ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

         

ΤΑΞΗ: Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

            (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 90΄ λεπτά 

 
 

ΤΟ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ 

ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων να συμπληρώσετε όλα τα κενά.  

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 μόνο με 

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 χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω προτάσεων ως Ορθό ή 

Λάθος. Να σημειώσετε το κάθε γράμμα με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό. 

(π.χ. 1α – Ορθό ή 1α – Λάθος κ.λπ.) 

 

α) Η δεξαμενή που κατασκεύασε ο γεωργός για να μαζεύει νερό και να ποτίζει  

τα σιτηρά του είναι παραγωγικό αγαθό.  

β) Ο κλάδος της βιομηχανίας παπουτσιών ανήκει στο Μονοπώλιο.  

γ) Το πρόβλημα της στενότητας αφορά μόνο τα οικονομικά αγαθά.  

δ) Σκοπός των κρατικών μονοπωλίων είναι η μεγιστοποίηση των κερδών τους.  

ε) Το κόστος ευκαιρίας ενός προϊόντος είναι η αξία του προϊόντος σε ευρώ.  

ζ) Το ψυγείο της υπεραγοράς είναι καταναλωτικό αγαθό.  

η) Τα υλικά αγαθά χρησιμοποιούνται μόνο από τους καταναλωτές.  

θ) Η διαφήμιση είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του μονοπωλιακού 

ανταγωνισμού. 

(Μονάδες 8) 

 

2. Να γράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας τον αριθμό της ερώτησης και 

δίπλα το γράμμα που δηλώνει την ορθή απάντηση (π.χ. 2.i – α ή 2.i – β 

κ.λπ.). Υπάρχει μόνο μια ορθή απάντηση. 

 

i. Να επιλέξετε ποια από τις πιο κάτω δραστηριότητες είναι οικονομική.  

  

α) Η οικοκυρά καθαρίζει το σπίτι της. 

β) Ο συγγραφέας γράφει ένα μυθιστόρημα. 

γ) O επαγγελματίας μάγειρας μαγειρεύει στο σπίτι για την οικογένειά του. 

δ) Ο Γιάννης περιποιείται τα κατοικίδιά του.    

  

ii. Να επιλέξετε ποιος συνδυασμός αγαθών αναφέρεται σε οικονομικά 

αγαθά.  

  

α) Το φως του ήλιου και τα έπιπλα.                         

β) Η άμμος της ερήμου και το νερό της πηγής.   

γ) Τα τρόφιμα και ο ρουχισμός.  

δ) Το οξυγόνο σε μια πολυκλινική και ο ατμοσφαιρικός αέρας. 

 

iii. Ο όρος «στενότητα» αγαθών, σημαίνει ότι:  

  

α) ενώ υπάρχουν αγαθά στην αγορά, οι άνθρωποι δεν έχουν χρήματα για 

να τα αγοράσουν.  

β) τα διαθέσιμα αγαθά είναι λίγα σε σύγκριση με τις ανθρώπινες ανάγκες.   

γ) καμιά χώρα δεν μπορεί να παράγει μόνη της όλα τα αγαθά που 

χρειάζεται.  

δ) δεν υπάρχει μεγάλη ποικιλία αγαθών στην αγορά. 
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iv. Η Ζήτηση ενός αγαθού επηρεάζεται από:  

  

α) την εξέλιξη της τεχνολογίας.    

β) τις προσδοκίες των παραγωγών.    

γ) τις προσδοκίες των καταναλωτών.   

δ) τις τιμές των άλλων αγαθών που μπορούν να παραχθούν με τα ίδια 

μέσα. 

(Μονάδες 8) 

 

3. Με βάση τα πιο κάτω στοιχεία, να υπολογίσετε την παραγωγικότητα ανά ώρα 

εργασίας. Στο τετράδιο των απαντήσεών σας να γράψετε τον τύπο και να 

δείξετε τους υπολογισμούς σας. 

 

Μήνας Αριθμός εργατών Ώρες εργασίας Μονάδες προϊόντος 

Ιανουάριος 40 10 1 000 

Φεβρουάριος 30 8 720 

 

(Μονάδες 3) 

 

4. Να κατατάξετε τα πιο κάτω χαρακτηριστικά στις διάφορες μορφές αγοράς. 

Να σημειώσετε το κάθε γράμμα με την αντίστοιχη μορφή αγοράς. (π.χ 4α – 

Τέλειος ανταγωνισμός ή 4α - Μονοπώλιο κ.λπ.)  

 

α) Ομοιογενή προϊόντα    

β) Έντονη διαφήμιση    

γ) Προϊόντα ομοιογενή ή διαφοροποιημένα    

δ) Ενιαία τιμή πώλησης    

ε) Ελεύθερη είσοδος και έξοδος    

ζ) Μικρός αριθμός επιχειρήσεων    

η) Μια επιχείρηση  

θ) Η πιο συνηθισμένη μορφή  αγοράς 

(Μονάδες 4) 

 

5. Να διατυπώσετε τον νόμο της Ζήτησης.  

(Μονάδες 2) 

(Σύνολο Μονάδων 25) 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ Β 

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

Λάθος. Να σημειώσετε το κάθε γράμμα με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό. 

(π.χ. 1α – Ορθό ή 1α – Λάθος κ.λπ.): 

 

α) Κατά κεφαλήν εισόδημα είναι το εισόδημα που αναλογεί σε κάθε 

 εργαζόμενο άτομο.  

β) Το Εγχώριο Εισόδημα είναι πάντοτε ίσο με το Εγχώριο Προϊόν.  

γ) Αν δύο χώρες έχουν το ίδιο κατά κεφαλήν εισόδημα, σημαίνει πως έχουν 

 και το ίδιο βιοτικό επίπεδο.  

δ) Το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. παρέχει πιστή εικόνα της ευημερίας ενός λαού. 

(Μονάδες 4) 

 

2. Να εξηγήσετε τον διπλό ρόλο του Επιχειρηματία στην παραγωγή.    

(Μονάδες 4) 

 

3. Στις 25 Μάϊου 2020 το κατάστημα «ΚΟΚΚΙΝΟ ΥΦΑΣΜΑ ΛΤΔ», Αιγύπτου 32, 

2555, Λευκωσία, στέλνει εμπορεύματα προς τον πελάτη του «ΚΑΛΤΣΑΜΙΟΥ 

ΛΤΔ», Αμερικής 65, 1485, Πάφος, για εκτέλεση της παραγγελίας του υπ’ 

αριθμό 45, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2020:  

 

• 30 φορέματα   DD5 @ €50 το καθένα,   

• 10 παντελόνια TT8  @ €20 το καθένα και  

• 5 πουκάμισα    SC9 @ €60 το καθένα   

 

Η εταιρεία «ΚΑΛΤΣΑΜΙΟΥ ΛΤΔ» παραλαμβάνει τα εμπορεύματα την ίδια μέρα  

και καταβάλλει ποσό €500 για εξόφληση μέρους της οφειλής της.  

 

 Ζητείται: 

 Να συμπληρωθούν κατά σειρά τα πιο κάτω έγγραφα που βρίσκονται στο πίσω  

μέρος του τετραδίου σας:  

α) Τιμολόγιο υπ’ αριθμό 203,  

β) Απόδειξη είσπραξης υπ’ αριθμό 862. 

(Μονάδες 17) 

(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 μια ορθή απάντηση. 

  

i. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι:  
 

α) Η συνολική αξία των τελικών αγαθών και υπηρεσιών 

β) Το σύνολο των εισοδημάτων των παραγωγικών συντελεστών που 

ανήκουν στους μόνιμους κατοίκους της χώρας 

γ) Η συνολική αξία των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται 

μέσα σε μια χώρα σε ένα έτος 

δ) Το σύνολο της αξίας των προϊόντων που παράγονται από τον 

πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.  

 

ii. Το καθαρό ποσό που πρέπει να πληρωθεί για εμπορεύματα τιμολογιακής αξίας 
€2.000, με 20% εμπορική έκπτωση είναι:  
 

α) €  400 

β) €2.400 

γ) €1.600 

δ) €2.472  

 

iii. Πληθωρισμός είναι:  
 

α) Μείωση του γενικού επιπέδου των τιμών  

β) Προσωρινή αύξηση τιμών  

γ) Αύξηση στο γενικό επίπεδο των τιμών λόγω Χριστουγέννων  

δ) Αύξηση στο γενικό επίπεδο των τιμών 

(Μονάδες 6) 

 

2. Να κατατάξετε τα ακόλουθα στοιχεία στις τέσσερις (4) στήλες, ανάλογα με 

τον συντελεστή παραγωγής στον οποίο ανήκουν, αντιγράφοντας στο 

τετράδιο των απαντήσεών σας τον πιο κάτω πίνακα: 

καθηγητής, εφοπλιστής, έμπορος, λεωφορείο, χωράφια, πωλητής, θεριστική 

μηχανή, λίμνες, υδατοδεξαμενή, αλευρόμυλος, καθαρίστρια, αστυνομικός, 

δάση, ξενοδόχος.  

Εργασία Φυσικοί Πόροι Κεφάλαιο Επιχειρηματικότητα 

    

    

    

    

(Μονάδες 7)      



 

6 
 

3. Αν σε μια χώρα οι άνεργοι είναι 70 000, οι απασχολούμενοι 358 000 και το σύνολο 

του πληθυσμού είναι 900 000, να υπολογίσετε το ποσοστό ανεργίας. Στο τετράδιο 

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

(Μονάδες 4) 

 

4. α) Να δώσετε τον ορισμό του βιοτικού επιπέδου μιας χώρας. 

β) Να αναφέρετε ποιο κριτήριο χρησιμοποιείται συνήθως για να συγκρίνουμε το 

βιοτικό επίπεδο δύο χωρών.  Να δικαιολογήσετε πόσο αξιόπιστη είναι μια τέτοια 

σύγκριση. 

(Μονάδες 6) 

 

5. Να εξηγήσετε τι επιδιώκουν να πετύχουν ο παραγωγός και ο καταναλωτής 

σύμφωνα με την οικονομική αρχή. 

(Μονάδες 2) 

(Σύνολο Μονάδων 25) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ Δ 

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

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

παραγωγής στον οποίο ανήκουν: 

Κτηνοτρόφος, τουριστικός πράκτορας, οικοδόμος, αμπελουργός, ανθρακωρύχος, 

βιομήχανος, αρτοποιός, επιπλοποιός, προγραμματιστής Η.Υ., έμπορος, 

μελισσοκόμος, γιατρός, δάσκαλος, μοδίστρα. 

(Μονάδες 10) 

2. Να εξηγήσετε, πότε η εργασία θεωρείται:  

α) Σωματική  

β) Ειδικευμένη               (Μονάδες 2) 

 

3. Να ορίσετε τις έννοιες των πιο κάτω αγαθών:  

α) Ελεύθερα  

β) Υλικά  

γ) Παραγωγικά                         (Μονάδες 3) 

 

 

 

 

.......................................τομέας ..............................................τομέας ........................................τομέας 
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4. Με βάση το πιο κάτω διάγραμμα να απαντήσετε στο τετράδιό σας τις ερωτήσεις 

που ακολουθούν: 

 
α) Να αναφέρετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας 

β) Αν η τιμή του προϊόντος είναι €4, να γράψετε πόση θα είναι η ζητούμενη και 

πόση η προσφερόμενη ποσότητα. 

γ) Αν η τιμή του προϊόντος είναι €4, να εξηγήσετε τι θα παρατηρηθεί στην 

αγορά, πλεόνασμα ή έλλειμμα προσφοράς και πόσο. Να εξηγήσετε πως θα 

αντιδράσουν οι παραγωγοί και πως θα αποκατασταθεί η ισορροπία στην 

αγορά. 

(Μονάδες 10) 

(Σύνολο Μονάδων 25)  

(Γενικό Σύνολο Μονάδων 100) 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 


