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ΝΟΥΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2022 

 
ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α 

 
Α1. 
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο 
σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση και δίπλα του τη λέξη Σωστό 
αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
 

1. Οι δασμοί είναι άμεσοι φόροι. 
2. Ο σπουδαιότερος παράγοντας που επηρεάζει την προσφορά είναι ο 

χρόνος. 
3. Το Α. Ε.Π. σε σταθερές τιμές μπορεί να μεταβληθεί μόνο με μεταβολή 

των τιμών. 
4. Βραχυχρόνια περίοδος είναι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η 

επιχείρηση μπορεί να μεταβάλλει τις ποσότητες όλων των παραγωγικών 
συντελεστών που χρησιμοποιεί. 

5. Αν η ζήτηση για ένα αγαθό στο σημείο ισορροπίας της αγοράς είναι 
ελαστική τότε μια μείωση της προσφοράς θα έχει ως αποτέλεσμα την 
αύξηση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών 

    Μονάδες 15 

 
 
Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιο σας τον 
αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 

Α2. Το εργατικό δυναμικό μίας οικονομίας είναι 1000 άτομα, οι 
απασχολούμενοι είναι 700 άτομα και οι άεργοι είναι 500 άτομα. Το 
ποσοστό ανεργίας της οικονομίας θα είναι: 
α) 20% 

β) 30% 

γ) 70% 

δ) 50% 

       Μονάδες 5 

 

 

ON/MO  

ΜΑΘΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΤΑΞΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
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Α3. Το σφάλμα συμβαίνει όταν: 
α) Μια οικονομία παράγει άυλα προϊόντα (υπηρεσίες) 
β) Η οικονομία παράγει σύνθετα προϊόντα 

γ) Δεχθούμε ότι αυτό που ισχύει για τα άτομα ισχύει αναγκαστικά και 
για το σύνολο της οικονομίας 

δ) Δεχθούμε ότι αυτό που ισχύει για τα άτομα δε ισχύει αναγκαστικά 
και για το σύνολο της οικονομίας 

    

                                                                            Μονάδες 5  

  

 ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 
ΘΕΜΑ Β 

 
Να περιγράψετε τον Δημόσιο Δανεισμό ως έναν τρόπο δανεισμού του 
κράτους                                                                                                                         

                                                                          Μονάδες 25 

                                                                                                                                         

 
ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ 

 
ΘΕΜΑ Γ 

 
Μια επιχείρηση λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο και συμμετέχει στον 
κλάδο παραγωγής ενός αγαθού ο οποίος αποτελείται από 1000 όμοιες 
επιχειρήσεις. Ο εργατικός μισθός είναι 30 ευρώ και το κόστος παραγωγής της 
πρώτης  α ΄ ύλης ανά προϊόν είναι   
2 ευρώ. 
 
 L 0 1 2 3 4 5 6 7 

 Q 0 3 8 18 24 27 29 30 

 
Γ1. Να βρεθεί ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης 

                                       
Μονάδες 9 

 
Γ2. Αν η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι QD = 39000 -1000P, να 
υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας. 

           
Μονάδες 7 

 
Γ3. Να βρεθεί το έλλειμμα  ή το πλεόνασμα όταν η τιμή του αγαθού στην 
αγορά είναι 7 ευρώ και 17 ευρώ 

           
Μονάδες 6 
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Γ4. Πότε και πως παρεμβαίνει το κράτος στη λειτουργία της αγοράς 

           
Μονάδες 3 

 
 
Σημείωση: Στους υπολογισμούς σας να διατηρήσετε μέχρι έναν 
δεκαδικό ψηφίο 

 
 

 
ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΘΕΜΑ Δ 

 
Μια οικονομία παράγει δυο αγαθά Χ και Ψ χρησιμοποιώντας 4 
εργαζόμενους. Το επίπεδο εξειδίκευσης των εργαζομένων είναι 
τέτοιο ώστε προκύπτουν τα επόμενα δεδομένα παραγωγής των 
δυο αγαθών 

 
 
Εργαζόμενοι  Μονάδες Χ Μονάδες Ψ 

1 5 ή35 

2 10 ή60 

3 15 ή75 

4 20 ή80 

 
 

Δ1. Να κατασκευάσετε την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων της 
οικονομίας  
 

Μονάδες 8 
 

Δ2. Να υπολογίσετε την μέγιστη ποσότητα του Χ σε 40 μονάδες ψ 
 

Μονάδες 4 
 

Δ3. Για να παραχθούν 78 μονάδες Ψ , πόσες Χ πρέπει να θυσιαστούν; 
 

Μονάδες 4 
 

Δ4. Ο συνδυασμός Κ (Ψ = 25 , Χ =14) είναι εφικτός ή ανέφικτος  
συνδυασμός; 
 

Μονάδες 4 
 

Δ5. Να βρεθεί το κόστος ευκαιρίας από το συνδυασμό Κ στον συνδυασμό Λ 
(Χ = 15 και Ψ = 35)  
 

  Μονάδες 5 
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ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
Επιμέλεια Θεμάτων :  

Φάνης Παρσάνος 
Χρύσα Ψωρούλα 
από την ομάδα Οικονομολόγων του Ομίλου Πρότυπων Φροντιστηρίων ΝΟΥΣ  

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 
1.  Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 

εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.  
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 

φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση 
δεν επιτρέπεται να γράψετε.  
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και 

μόνον ανεξίτηλης μελάνης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για 
σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.  

5.  Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
6. Διάρκεια εξέτασης: τρείς (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων 


