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Β3. Τι γνωρίζετε για το κύριο οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες; 
Μονάδες 8 

Β4. Ποιες είναι οι υποθέσεις με βάση τις οποίες κατασκευάζεται η καμπύλη παραγωγικών 
δυνατοτήτων;          

Μονάδες 3 
 
 
 

ΘΕΜΑ Γ 
Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία μιας υποθετικής οικονομίας που παράγει τα αγαθά Χ και Υ. 
 

Συνδυασμοί 
παραγωγής 

Αγαθό Χ Αγαθό Υ 

Α 65 0 

Β 60 20 

Γ 50 30 

Δ 30 35 

Ε 0 38 

 
Γ1. Να κατασκευάσετε την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων.             

Μονάδες 13 
 

Γ2. Να χαρακτηρίσετε τους παρακάτω συνδυασμούς ως εφικτούς, μέγιστους ή ανέφικτους 
(μονάδες 6) και να εξηγήσετε την οικονομική τους σημασία για την οικονομία (μονάδες 
6). 
α. Χ=30, Υ=30 
β. Χ=60, Υ=35                   

Μονάδες 12 
 

ΘΕΜΑ Δ 
Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία μιας υποθετικής οικονομίας που παράγει δύο αγαθά X και Y.  
 

Συνδυασμοί 
παραγωγής 

Αγαθό Χ Αγαθό Υ 
Κόστος 
ευκαιρίας 
αγαθού Χ 

Α 0 50  

   1/10 

Β ; 45  

   ; 

Γ 90 35  

   1/2 

Δ 120 ;  

   1 

Ε ; 0  
 



Δ1. Να συμπληρωθούν τα κενά του πίνακα όπου υπάρχουν ερωτηματικά.   
Μονάδες 8 

Δ2. Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Υ (μονάδες 2), να το χαρακτηρίσετε ως 
αυξανόμενο ή μειούμενο και να σχολιάσετε την οικονομική του σημασία (μονάδες 3) 

Μονάδες 5 
Δ3. Να εξετάσετε αν μπορούν να παραχθούν οι συνδυασμοί παραγωγής: 

α. Χ=20, Υ=47 
β. Χ=62, Υ=43 
γ. Χ=130, Υ=8 

Μονάδες 12 
 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

 

 


