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∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Το Εµπόρευµα 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής �σωστό-λάθος� 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Όλα τα εµπορεύµατα έχουν υλική υπόσταση. Σ Λ
2. Όλα τα εµπορεύµατα έχουν χρηστική και ανταλλακτι-
κή αξία. 

 
Σ Λ

3. ∆ιαφορετικά εµπορεύµατα είναι αδύνατον να ικανο-
ποιούν την ίδια ανάγκη. 

 
Σ Λ

4. Ορισµένα εµπορεύµατα έχουν την ικανότητα να ικα-
νοποιούν περισσότερες από µία ανάγκες. 

 
Σ Λ

5. Η παραγωγή των εµπορευµάτων έχει σαν κύριο στόχο 
την αυτοκατανάλωση. 

 
Σ Λ

6. Ορισµένα εµπορεύµατα µας τα προσφέρει η φύση. Σ Λ
7. Σχέσεις µεταξύ εµπορευµάτων υπάρχουν και στην πα-
ραγωγή και στην κατανάλωση. 

 
Σ Λ

8. Μερικές φορές η χρήση ενός εµπορεύµατος αποκλείει 
τη χρήση κάποιου άλλου. 

 
Σ Λ

9. Το σύστηµα της παραγωγής εµπορευµάτων επηρεάζει 
και τις ανθρώπινες κοινωνικές σχέσεις. 

 
Σ Λ

10. Σχέσεις συνεργασίας ή ανταγωνισµού εµφανίζονται 
και στη χρήση των εµπορευµάτων. 

 
Σ Λ

11. Στην παραγωγή εµπορευµάτων, η εργασία κάθε ατό-
µου είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη εργασία 
των άλλων µελών της κοινωνίας. 

 
 

Σ Λ
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• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1.  Ποιο από τα παρακάτω είναι εµπόρευµα χωρίς υλική υπόσταση; 
α) Ο ατµοσφαιρικός αέρας. 
β) Η ηλεκτρική σόµπα στην βιτρίνα ενός καταστήµατος. 
γ) Το οικογενειακό αυτοκίνητο. 
δ) Η διάγνωση του γιατρού για έναν πελάτη του. 

 
2.  Ορισµένα εµπορεύµατα 
α) δεν έχουν χρηστική αξία. 
β) δεν έχουν ανταλλακτική αξία. 
γ) έχουν την ικανότητα να ικανοποιούν περισσότερες από µία ανάγκες. 
δ) τα προσφέρει η φύση έτοιµα για κατανάλωση. 

 
3.  Η χρηστική αξία ενός εµπορεύµατος εµφανίζεται 
α) τη στιγµή που το χρησιµοποιούµε ή το καταναλώνουµε. 
β) τη στιγµή που αποφασίζουµε να το αγοράσουµε. 
γ) όταν το αγοράζουµε. 
δ) όταν το εµπόρευµα εισάγεται στην αγορά. 
 

4. Η ανταλλακτική αξία του σιταριού εµφανίζεται 
α) όταν αποθηκεύουµε το σιτάρι. 
β) όταν µετατρέπουµε το σιτάρι σε αλεύρι. 
γ) όταν πουλάµε το σιτάρι στον µυλωνά. 
δ) όταν παράγουµε ψωµί. 
 

5. Ποια από τις παρακάτω υπηρεσίες είναι εµπόρευµα; 
α) Το σιδέρωµα των ρούχων από τη µητέρα. 
β) Η επισκευή της πόρτας από τον πατέρα. 
γ) Η προετοιµασία του πρωινού µας φαγητού από εµάς τους ίδιους. 
δ) Το πλύσιµο των ρούχων από την οικιακή βοηθό. 
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6. Κοινωνικός καταµερισµός της εργασίας ονοµάζεται 
α) το δικαίωµα που έχει κάθε άνθρωπος να µην εργάζεται. 
β) η έλλειψη ευκαιριών εργασίας. 
γ) η αντικατάσταση της παραγωγής εµπορευµάτων µε παραγωγικές δραστη-
ριότητες που στοχεύουν στην αυτοκατανάλωση. 

δ) η οργάνωση και ο συντονισµός της εργασίας όλων των ανθρώπων που 
αποτελούν µία κοινωνία. 

 
• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις 
είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµόσετε 
τις λέξεις, αν χρειάζεται, στην κατάλληλη πτώση.  
1.  θεώρηση, προσπάθεια, αξιολόγηση, δραστηριότητα 
Η ������� των ανθρώπων να δηµιουργήσουν και να αποκτήσουν 
τα εµπορεύµατα αποτελεί την ουσία της οικονοµικής ������� .  

 
2.  παραγωγή, ανταλλαγή, αξία, κατανάλωση 
Η ανταλλακτική ������� του ψωµιού εµφανίζεται κατά την πράξη 
������� του µε άλλα εµπορεύµατα. 

 
3.  επιστήµη, ζωή, αυτάρκεια, κοινωνία 
Στις ������� της οικογενειακής ������� το εµπόριο και οι 
ανταλλαγές αφορούσαν ελάχιστα προϊόντα. 

 
4.  έλεγχος, καταµερισµός, αριθµός, συντονισµός 
Η οργάνωση και ο ������� της εργασίας όλων των ανθρώπων που 
αποτελούν µια κοινωνία ονοµάζεται κοινωνικός ������� της 
εργασίας. 

 
5.  σύµπτυξη, θεώρηση, συνεργασία, διάσταση, σύµπτωση, δηµιουργία 
Οι σχέσεις ������� ή ανταγωνισµού εξαρτώνται από τη 
����� ή τη ������� των συµφερόντων, τα οποία σχετίζονται 
τόσο µε την παραγωγή όσο και µε την κατανάλωση των εµπορευµάτων. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Ποια είναι η ουσία της οικονοµικής δραστηριότητας; 
2. Ποια είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία ενός εµπορεύµατος; 
3. Πώς µπορούµε να αποκτήσουµε εµπορεύµατα; 
4. Τι είναι η χρηστική αξία ενός εµπορεύµατος; 
5. Πότε εµφανίζεται η χρηστική αξία ενός εµπορεύµατος; 
6. Τι είναι η ανταλλακτική αξία ενός εµπορεύµατος; 
7. Πότε εµφανίζεται η ανταλλακτική αξία ενός εµπορεύµατος; 
8. Γιατί τα αντικείµενα και οι υπηρεσίες που χρησιµοποιούν οι άνθρωποι δεν 
είναι όλα εµπορεύµατα; 

9. Να αναφέρετε τρία εµπορεύµατα που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή του 
ψωµιού. 

10. Να αναφέρετε τρία εµπορεύµατα που σχετίζονται µε τη χρήση του αυτοκινή-
του. 

11. Τι είναι ο κοινωνικός καταµερισµός της εργασίας; 
12. Από τι εξαρτώνται οι σχέσεις συνεργασίας ή ανταγωνισµού που δηµιουρ-

γούνται σε µια κοινωνία κατά την παραγωγή, ανταλλαγή και κατανάλωση 
των εµπορευµάτων; 

13. Τι έχει ως αντικείµενο η επιστήµη της Πολιτικής Οικονοµίας; 
 
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1.  Πώς οι άνθρωποι παλαιότερων εποχών ικανοποιούσαν τις ανάγκες τους σε 
ένα σύστηµα αυτάρκειας και αυτοκατανάλωσης; 

2.  Σχολιάστε τις σχέσεις µεταξύ εµπορευµάτων στην παραγωγή και στην 
κατανάλωση. 

3.  Σχολιάστε την πρόταση: Οι σχέσεις µεταξύ εµπορευµάτων αντιστοιχούν σε 
σχέσεις µεταξύ ανθρώπων. 
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ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ «ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ»  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ  
1. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Τα αντικείµενα και οι υπηρεσίες που χρησιµο-
ποιούµε στην καθηµερινή µας ζωή είναι όλα εµπο-
ρεύµατα. 

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
 

Σ Λ

 
2. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Η ανταλλακτική αξία ενός εµπορεύµατος εµφανίζε-
ται τη στιγµή που το χρησιµοποιούµε ή το κατανα-
λώνουµε. 

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
 

Σ Λ

 
3. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Οι υπηρεσίες µε στόχο την αυτοκατανάλωση δε 
χρησιµοποιούν εµπορεύµατα. 

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Η Κατανάλωση των Εµπορευµάτων 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής �σωστό-λάθος� 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Η χρηστική αξία ενός εµπορεύµατος µπορεί να γίνει 
κατανοητή και από τη δυσφορία που προκαλεί η στέ-
ρησή του. 

 
 

Σ Λ
2. Όλες οι επιθυµίες των ανθρώπων αναγνωρίζονται ως 
οικονοµικές ανάγκες. 

 
Σ Λ

3. Η ανάγκη να κάνουµε διακοπές το καλοκαίρι είναι 
βιοτική ανάγκη. 

 
Σ Λ

4. Οι βιοτικές ανάγκες λέγονται και πολιτισµικές ανά-
γκες. 

 
Σ Λ

5. Η ανάγκη για την καταπολέµηση των επιδηµιών είναι 
συλλογική ανάγκη. 

 
Σ Λ

6. Το ηλεκτρικό ρεύµα είναι αγαθό µιας χρήσης. Σ Λ
7. Τα µέσα που χρησιµοποιούµε για να ικανοποιούµε τις 
ανάγκες µας, τα ονοµάζουµε αγαθά. 

 
Σ Λ

8. Τα αγαθά που προσφέρονται από τη φύση για άµεση 
κατανάλωση ονοµάζονται ιδιωτικά αγαθά. 

 
Σ Λ

9. Τα δικαιώµατα χρήσης ενός αγαθού συνδέονται µε τα 
δικαιώµατα ιδιοκτησίας του αγαθού. 

 
Σ Λ

10. Το σύνολο των προϊόντων που παράγει µια κοινωνία 
αποτελεί το καταναλωτικό της πρότυπο. 

 
Σ Λ
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• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1.  Σε ποια από τις παρακάτω προτάσεις εκφράζεται οικονοµική ανάγκη; 
α) Θέλω να αγοράσω ένα µεταχειρισµένο αυτοκίνητο αφού τα οικονοµικά 

µου δεν επιτρέπουν κάτι καλύτερο. 
β) Θέλω να βρέχει την επόµενη εβδοµάδα. 
γ) Θέλω να κερδίσει η οµάδα µου. 
δ) Θέλω να έχω πολλούς φίλους. 

 
2.  Ποια από τις παρακάτω ανάγκες είναι βιοτική ανάγκη; 
α) Να πάω στο σπίτι να ζεσταθώ. 
β) Να φάω σε ένα Ιταλικό εστιατόριο. 
γ) Να σπουδάσω στο Πανεπιστήµιο. 
δ) Να πάω στο θέατρο. 

 
3.  Ποια από τις παρακάτω ανάγκες είναι συλλογική ανάγκη; 
α) Η ανάγκη για στέγαση. 
β) Η ανάγκη για ένδυση. 
γ) Η ανάγκη για την καταπολέµηση του εγκλήµατος. 
δ) Η ανάγκη για τροφή. 
 

4. ∆ιαρκές αγαθό είναι και το 
α) παγωτό. 
β) αυτοκίνητο. 
γ) πετρέλαιο θέρµανσης. 
δ) ηλεκτρικό ρεύµα. 
 

5. Ελεύθερο αγαθό είναι και 
α) η δηµόσια εκπαίδευση. 
β) η ιδιωτική εκπαίδευση. 
γ) η τηλεόραση. 
δ) η θάλασσα. 
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6. Το καταναλωτικό πρότυπο µιας κοινωνίας αποτελείται από 
α) τις ξεπερασµένες καταναλωτικές της συνήθειες. 
β) το σύνολο των καταναλωτικών της συνηθειών. 
γ) το σύνολο των καταναλωτικών συνηθειών άλλων προηγµένων κοινω-
νιών. 

δ) το σύνολο των προϊόντων που παράγει αυτή η κοινωνία. 
 

• Ερωτήσεις αντιστοίχισης 
Να συµπληρώσετε δίπλα από κάθε κενό της στήλης Α, τον αριθµό που αντιστοιχεί 
από τη δεύτερη στήλη Β. 
1.   

Α Β 
Κριτήριο Ταξινόµησης Αναγκών Είδος Ανάγκης 

 
− Προέλευση Ανάγκης 
− Υποκείµενο Ανάγκης 
− Επιτακτικότητα Ανάγκης 
 

1.  Προσωρινές 
2.  Βιοτικές 
3.  Ατοµικές 
4.  Τοπικές 
5.  Καταναλωτικές 

 
2.   

Α Β 
Κριτήριο Ταξινόµησης Αναγκών Είδος Ανάγκης 

 
− Προέλευση Ανάγκης 
− Υποκείµενο Ανάγκης 
− Επιτακτικότητα Ανάγκης 
 

1.  ∆ιαχρονικές 
2.  Πολιτισµικές 
3.  Συλλογικές 
4.  ∆ιατοπικές 
5.  Ανάγκες παραγωγής 
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• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις 
είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµόσετε 
τις λέξεις, αν χρειάζεται, στην κατάλληλη πτώση..  
1.  ποσότητα, ποιότητα, ανάγκη, ικανοποίηση 
Η ������� των οικονοµικών ������� προϋποθέτει, εκτός 
από την επιθυµία µας και τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τα αντίστοιχα 
εµπορεύµατα.  

 
2.  ανάγκη, δύναµη, διάθεση, ποσότητα 
Η δυνατότητα που έχουµε να αποκτήσουµε συγκεκριµένες ������� 
από ένα εµπόρευµα ή από µία οµάδα εµπορευµάτων είναι η αγοραστική µας 
������� .  

 
3.  ύπαρξη, προέλευση, διάρκεια, επιτακτικότητα 
Τα κριτήρια ταξινόµησης των αναγκών που συνήθως χρησιµοποιούνται είναι 
η ������� της ανάγκης, ή ������� της ανάγκης και το 
υποκείµενο της ανάγκης. 

 
4.  παραγωγικό, δηµόσιο, καταναλωτικό, ιδιωτικό 
Τα ������� αγαθά είναι εκείνα των οποίων η χρήση προσφέρει 
ικανοποίηση σε ένα άτοµο ή σε µία οµάδα ατόµων µε τον αποκλεισµό κάθε 
άλλου από τη χρήση τους. Τα ������� αγαθά είναι εκείνα των 
οποίων η χρησιµοποίηση από ένα άτοµο ή οµάδα ατόµων δεν αποκλείει τη 
χρήση τους από άλλα άτοµα ή οµάδες. 

 
5.  κόστος, πρότυπο, αποτέλεσµα, σύνολο 
Το ������� των καταναλωτικών συνηθειών µιας κοινωνίας 
αποτελεί το καταναλωτικό της ������� . 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Τι είναι οικονοµικές ανάγκες; 
2. Τι ονοµάζεται αγοραστική δύναµη; 
3. Ποια κριτήρια χρησιµοποιούνται συνήθως για την ταξινόµηση των αναγκών; 
4. Σε τι διαφέρουν οι βιοτικές από τις πολιτισµικές ανάγκες; 
5. Τι είναι οι καταναλωτικές ανάγκες και τι οι ανάγκες παραγωγής; 
6. Σε τι διαφέρουν οι ατοµικές από τις συλλογικές ανάγκες; 
7. Τι είναι αγαθά; 
8. Σε τι διαφέρουν τα διαρκή αγαθά από τα αγαθά µιας χρήσης; 
9. Αναφέρατε ένα αγαθό για κατανάλωση και ένα αγαθό για την παραγωγή; 

10. Σε τι διαφέρουν τα ιδιωτικά από τα δηµόσια αγαθά; 
11. Τι είναι ελεύθερα αγαθά; 
12. Ποια είναι τα δύο βασικά είδη ιδιοκτησίας και σε τι διαφέρουν; 
13. Τι είναι δικαίωµα χρήσης; 
14. Τι προϋποθέτει η µετατροπή ενός αγαθού σε εµπόρευµα; 
15. Τι αποτελεί το καταναλωτικό πρότυπο µιας κοινωνίας; 
16. Πότε το καταναλωτικό πρότυπο µιας κοινωνίας είναι στατικό και πότε 

δυναµικό; 
 
 

• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1.  Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον τρόπο που ικανοποιούνται οι βιοτικές 
ανάγκες του ανθρώπου; Να αναφέρετε παραδείγµατα που καταδεικνύουν 
την απάντησή σας. 

2.  Εξηγήστε γιατί από τα δικαιώµατα χρήσης των αγαθών µπορεί να προκύ-
ψουν προστριβές και συγκρούσεις µεταξύ των µελών µιας κοινωνίας. 

3.  Πώς αλληλοεπηρεάζονται οι άνθρωποι στις καταναλωτικές τους συνήθειες; 
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ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 
 
1. Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.. 
  Ποιο από τα παρακάτω αγαθά είναι διαρκές αγαθό; 
  α) Η ηλεκτρική σόµπα 
  β) Το ηλεκτρικό ρεύµα 
  γ) Η θεατρική παράσταση 
  δ) Η βενζίνη 
 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
 
2. Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.. 
  Ποιο από τα παρακάτω αγαθά είναι ιδιωτικό αγαθό; 
  α) Η εθνική οδός 
  β) Το δηµοτικό πάρκο 
  γ) Ο ατµοσφαιρικός αέρας 
  δ) Το οικογενειακό αυτοκίνητο 
 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
 
3. Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.. 
  Ποιο από τα παρακάτω αγαθά είναι ελεύθερο αγαθό; 
  α) Η θάλασσα 
  β) Η δηµόσια εκπαίδευση 
  γ) Το βιβλίο 
  δ) Το σπίτι 
 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Η Παραγωγή 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής �σωστό-λάθος� 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Ένα από τα κριτήρια ταξινόµησης των επιχειρήσεων 
είναι το είδος της ιδιοκτησίας τους.  

 
Σ Λ

2. Μικτή επιχείρηση ονοµάζεται η επιχείρηση που παρά-
γει πολλά εµπορεύµατα.  

 
Σ Λ

3. Στην οµόρρυθµη εταιρεία, όλοι οι εταίροι έχουν απε-
ριόριστη ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας.  

 
Σ Λ

4. Το κέρδος που µοιράζεται για κάθε µετοχή ονοµάζεται 
µέρισµα.  

 
Σ Λ

5. Ο πρωτογενής τοµέας παραγωγής περιλαµβάνει µόνο 
τις επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείµενο παραγωγής 
την επεξεργασία προϊόντων.  

 
 

Σ Λ
6. Επιχειρηµατικός κίνδυνος ονοµάζεται ο κίνδυνος που 
αναλαµβάνει η επιχείρηση να µην µπορέσει να αντα-
ποκριθεί στις υποχρεώσεις της.  

 
 

Σ Λ
7. Τα έσοδα µιας επιχείρησης είναι πάντα µεγαλύτερα 
από το κόστος.  

 
Σ Λ

8. Υπάρχουν σύγχρονες επιχειρήσεις που δεν επιδιώκουν 
κέρδη αλλά την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.  

 
Σ Λ

9. Το οργανόγραµµα είναι ένα σχέδιο κατανοµής του 
προσωπικού στα διάφορα τµήµατα της επιχείρησης.  

 
Σ Λ

10. Ο τρόπος µε τον οποίο κατανέµονται οι θέσεις εργα-
σίας στην επιχείρηση, ονοµάζεται εσωτερικός καταµε-
ρισµός της εργασίας 

 
 

Σ Λ
11. Η αποτελεσµατικότητα στην εκπλήρωση των εργασια-

κών καθηκόντων ονοµάζεται δεξιότητα.  
 

Σ Λ
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• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1.  Μικτή επιχείρηση ονοµάζεται 
α) η επιχείρηση που παράγει δύο ή περισσότερα προϊόντα.  
β) η επιχείρηση που έχει δύο ή περισσότερους ιδιοκτήτες.  
γ) η επιχείρηση που έχει κοινή ιδιοκτησία από το κράτος ή την τοπική 
αυτοδιοίκηση και από ιδιώτες.  

δ) η επιχείρηση της οποίας ιδιοκτήτης θεωρείται το κοινωνικό σύνολο. 
 
2.  Στην οµόρρυθµη εταιρεία, 
α) όλοι οι εταίροι έχουν απεριόριστη ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εται-
ρείας. 

β) όλοι οι εταίροι έχουν περιορισµένη ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εται-
ρείας. 

γ) µόνο ένας από τους εταίρους έχει απεριόριστη ευθύνη για τις υποχρεώσεις 
της εταιρείας. 

δ) µόνο ένας από τους εταίρους έχει περιορισµένη ευθύνη για τις υποχρεώ-
σεις της εταιρείας. 

 
3.  Στην ετερόρρυθµη εταιρεία, 
α) οι ετερόρρυθµοι εταίροι δεν έχουν δικαίωµα εκπροσώπησης ή διαχείρισης 
της εταιρείας.  

β) οι οµόρρυθµοι εταίροι δεν έχουν δικαίωµα εκπροσώπησης ή διαχείρισης 
της εταιρείας. 

γ) µόνο ένας από τους ετερόρρυθµους εταίρους έχει δικαίωµα εκπροσώ-
πησης ή διαχείρισης της εταιρείας. 

δ) όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωµα εκπροσώπησης ή διαχείρισης της 
εταιρείας. 

 



 

 22

4.  Στην εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, 
α) το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από ίσα εταιρικά µερίδια 
τα οποία µοιράζονται στους εταίρους ανάλογα προς τη συνεισφορά 
καθενός. 

β) τα εταιρικά µερίδια µπορεί να είναι ίσα ή άνισα µεταξύ τους. 
γ) τα εταιρικά µερίδια µπορούν να µετατραπούν σε µετοχές οι οποίες µεταβι-
βάζονται ελεύθερα χωρίς περιορισµό. 

δ) το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας µοιράζεται σε µετοχές. 
 

5.  Στην ανώνυµη εταιρεία, 
α) η µετοχή αποτελεί τίτλο ιδιοκτησίας της επιχείρησης. 
β) η µετοχή λέγεται και µέρισµα. 
γ) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος πρέπει οπωσδήποτε να είναι µέτοχος της εται-
ρείας. 

δ) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ορίζεται από το Γενικό ∆ιευθυντή της εταιρείας. 
 

6.  Το οργανόγραµµα είναι 
α) ο σχεδιασµός του προϊόντος που παράγει η επιχείρηση. 
β) ένα σχέδιο κατανοµής του προσωπικού στα διάφορα τµήµατα της επιχεί-
ρησης. 

γ) ένα σχέδιο προώθησης των πωλήσεων της επιχείρησης. 
δ) η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού της επιχείρησης. 
 

7.  Συγκεντρωµένη επιχείρηση ονοµάζεται η επιχείρηση που  
α) παράγει µόνο ένα προϊόν. 
β) έχει µόνο ένα εργοστάσιο. 
γ) έχει όλα τα τµήµατά της συγκεντρωµένα σε ένα οίκηµα. 
δ) διαθέτει όλα τα τµήµατα που συγκροτούν µια σύγχρονη επιχείρηση και τα 
διατηρεί σε λειτουργία µε δικό της προσωπικό. 
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8.  Υπεργολαβία ονοµάζεται 
α) η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού. 
β) ένα έργο που αναλαµβάνει µια πολυεθνική εταιρεία. 
γ) το σύστηµα των συναλλαγών που αναπτύσσεται µεταξύ της βασικής 
επιχείρησης και των επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν ένα τµήµα των 
εργασιών της. 

δ) ένα µεγάλο έργο που αναλαµβάνει µια επιχείρηση. 
 

9. Ο τρόπος µε τον οποίο κατανέµονται οι θέσεις εργασίας στην επιχείρηση 
ονοµάζεται 
α) επαγγελµατικός προσανατολισµός. 
β) επαγγελµατισµός. 
γ) πολυεπαγγελµατισµός. 
δ) εσωτερικός καταµερισµός της εργασίας. 
 

10. Τα βασικά εργασιακά καθήκοντα που αντιστοιχούν σε µια θέση εργασίας 
ορίζουν την έννοια 
α) της αυτοαπασχόλησης. 
β) του πολυεπαγγελµατισµού. 
γ) του επαγγέλµατος. 
δ) του εσωτερικού καταµερισµού της εργασίας. 
 
 

• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις 
είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµόσετε 
τις λέξεις, αν χρειάζεται, στην κατάλληλη πτώση.  
1.  περιορισµένη, ετερόρρυθµη, απεριόριστη, οµόρρυθµη 
Η ������� εταιρεία ανήκει σε δύο ή περισσότερους εταίρους που 
έχουν, ανεξαρτήτως µεριδίου, ������� ευθύνη για τις υποχρεώσεις 
της εταιρείας.  
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2.  οµόρρυθµη, πλήρης, περιορισµένη, απεριόριστη 
Ένας ή περισσότεροι εταίροι έχουν δικαίωµα διαχείρισης και εκπροσώπησης 
της ετερρόρυθµης εταιρείας και, ταυτοχρόνως, την ������� και 
������� ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας (οµόρρυθµοι 
εταίροι).  

 
3.  κέρδος, µέρισµα, τοκοµερίδιο, ποσό 
Το ������� που µοιράζεται για κάθε µετοχή ονοµάζεται ����.. 
������� . 

 
4.  προέλευση, ποσότητα, επιτακτικότητα, τιµή 
Τα έσοδα της επιχείρησης εξαρτώνται από την ������� του 
εµπορεύµατος που πουλάει η επιχείρηση σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο 
και από την ������� του εµπορεύµατος. 

 
5.  προαιρετικό, εργασιακό, µεταβλητό, βασικό 
Τα ������� ������� καθήκοντα που αντιστοιχούν σε µια 
θέση εργασίας ορίζουν την έννοια του επαγγέλµατος. 
 

6.  ετοιµότητα, δεξιότητα, αρµοδιότητα, αποτελεσµατικότητα 
Η ������� στην εκπλήρωση των εργασιακών καθηκόντων 
ονοµάζεται �������  . 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Τι είναι επιχείρηση;  
2. Ποια είναι τα βασικά κριτήρια ταξινόµηση των επιχειρήσεων;  
3. Τι είναι ιδιωτική, τι δηµόσια και τι µικτή επιχείρηση;  
4. Ποιες είναι οι δυο βασικές κατηγορίες νοµικής µορφής των επιχειρήσεων;  
5. Σε τι διαφέρουν οι ατοµικές επιχειρήσεις από τις εταιρείες;  
6. Ποιες είναι οι τέσσερις νοµικές µορφές εταιρειών; 
7. Σε τι διαφέρει η οµόρρυθµη από την ετερόρρυθµη εταιρεία; 
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8. Τι είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης; 
9. Τι είναι ανώνυµη εταιρεία;  

10. Τι είναι µετοχή και τι µέρισµα;  
11. Ποιος είναι ο ρόλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην ανώνυµη εταιρεία; 
12. Ποιος είναι ο ρόλος της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων στην ανώνυµη 

εταιρεία; 
13. Σε ποιους τοµείς παραγωγής ταξινοµούνται οι επιχειρήσεις και µε ποιο κρι-

τήριο; 
14. Τι περιλαµβάνει ο πρωτογενής, ο δευτερογενής και ο τριτογενής τοµέας πα-

ραγωγής;  
15. Τι είναι οι πρώτες ύλες;  
16. Τι είναι κεφαλαιουχικός εξοπλισµός;  
17. Τι είναι επιχειρηµατικός κίνδυνος;  
18. Πότε µια επιχείρηση έχει κέρδος και πότε ζηµιά;  
19. Τι επιδιώκουν οι κρατικές ή δηµόσιες επιχειρήσεις;  
20. Τι είναι το οργανόγραµµα;  
21. Τι ονοµάζεται εσωτερικός καταµερισµός εργασίας; 
22. Πότε λέµε ότι µια επιχείρηση είναι συγκεντρωµένη;  
23. Τι ονοµάζεται υπεργολαβία;  
24. Ποια είναι η έννοια του επαγγέλµατος;  
25. Τι σηµαίνει πολυεπαγγελµατισµός;  
26. Τι ονοµάζεται δεξιότητα;  
27. Τι είναι οι αυτοαπασχολούµενοι;  
28. Τι είναι τα συµβοηθούντα και µη αµειβόµενα µέλη;  
 

• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1.  Ποια είναι η σηµασία της εργασίας στην παραγωγική διαδικασία µιας επιχεί-
ρησης;  

2.  Περιγράψτε τους κινδύνους και τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει η επιχεί-
ρηση ως σύγχρονη µονάδα παραγωγικής δραστηριότητας.  

3.  Επιλέξτε τρία από τα τµήµατα µιας σύγχρονης επιχείρησης που παράγει και 
πουλά έπιπλα και περιγράψτε συνοπτικά τις λειτουργίες τους.  
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ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 
 
1. Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.  

Ο δευτερογενής τοµέας παραγωγής περιλαµβάνει µεταξύ άλλων και  
α) τη γεωργία.  
β) την αλιεία. 
γ) την αυτοκινητοβιοµηχανία. 
δ) την εκπαίδευση. 

Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
 
2. Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.  

Τα κέρδη µιας επιχείρησης εξαρτώνται 
α) µόνο από τα έσοδα της επιχείρησης.  
β) µόνο από το κόστος της επιχείρησης. 
γ) από τα έσοδα και το κόστος της επιχείρησης. 
δ) από τον αριθµό των εργαζοµένων στην επιχείρηση. 

Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
 
3. Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.  

Τα εργασιακά καθήκοντα που συνοδεύουν κάθε θέση εργασίας προσδιο-
ρίζονται από  
α) τις απαιτήσεις του εργαζόµενου.  
β) τις δεξιότητες του εργαζόµενου. 
γ) την ίδια τη θέση εργασίας. 
δ) κανένα από τα παραπάνω. 

Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
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ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Η Ανταλλαγή των Εµπορευµάτων 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις της µορφής �σωστό-λάθος� 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Το είδος της ανταλλαγής όπου το ένα πράγµα ανταλ-
λάσσεται µε το άλλο ονοµάζεται αντιπραγµατισµός. 

 
Σ Λ

2. Η τιµή ενός εµπορεύµατος είναι οι µονάδες χρήµατος 
που πρέπει να δώσουµε για να αποκτήσουµε µια µονά-
δα του εµπορεύµατος.  

 
 

Σ Λ
3. Η σχέση ανταλλαγής ενός εµπορεύµατος µε χρήµα µας 
δίνει την απόλυτη τιµή του εµπορεύµατος. 

 
Σ Λ

4. Η αγοραστική δύναµη του χρήµατος προσδιορίζεται 
από την ποσότητα εµπορευµάτων που µπορεί να 
αγοράσει µια µονάδα χρήµατος.  

 
 

Σ Λ
5. Η τιµή ενός εµπορεύµατος επηρεάζεται µόνο από το 
συµφέρον των αγοραστών του εµπορεύµατος.  

 
Σ Λ

6. Στον πλήρη ανταγωνισµό έχουµε µεγάλο αριθµό 
επιχειρήσεων που διαθέτουν το εµπόρευµα και µεγάλο 
αριθµό αγοραστών του εµπορεύµατος.  

 
 

Σ Λ
7. Στο µονοπώλιο έχουµε µόνο µια επιχείρηση που δια-
θέτει το εµπόρευµα, ενώ υπάρχει µεγάλος αριθµός 
αγοραστών του εµπορεύµατος.  

 
 

Σ Λ
8. Το ολιγοπώλιο λέγεται και µονοπωλιακός ανταγωνισµός.  Σ Λ
9. Το µονοπώλιο και το µονοψώνιο είναι η ίδια µορφή 
αγοράς.  

 
Σ Λ

10. ∆ιµερές µονοπώλιο λέγεται η µορφή της αγοράς που 
έχουµε µόνο δύο επιχειρήσεις που διαθέτουν το εµπό-
ρευµα, ενώ υπάρχει µεγάλος αριθµό αγοραστών του 
εµπορεύµατος.  

 
 
 

Σ Λ
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• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1.  Για τον υπολογισµό της σχετικής τιµής ενός εµπορεύµατος Α σε σχέση µε 
ένα άλλο εµπόρευµα Β, πρέπει να γνωρίζουµε  
α) µόνο την απόλυτη τιµή του εµπορεύµατος Α.  
β) µόνο την απόλυτη τιµή του εµπορεύµατος Β.  
γ) την απόλυτη τιµή και του Α και του Β εµπορεύµατος.  
δ) εκτός από την απόλυτη τιµή του Α και του Β εµπορεύµατος και την 
απόλυτη τιµή ενός τρίτου εµπορεύµατος Γ. 

 
2.  Αν η τιµή ενός εισιτηρίου ποδοσφαιρικού αγώνα είναι 3.000 δρχ. και η τιµή 

µιας τυρόπιτας είναι 300 δρχ., τότε η σχετική τιµή του εισιτηρίου σε 
τυρόπιτες είναι 
α) 300. 
β) 10 : 1. 
γ) 3.000. 
δ) 1 : 10. 

 
3.  Η τιµή ενός εµπορεύµατος επηρεάζεται 
α) µόνο από το συµφέρον των επιχειρήσεων που πωλούν το εµπόρευµα.  
β) µόνο από το συµφέρον των αγοραστών του εµπορεύµατος. 
γ) και από το συµφέρον των επιχειρήσεων που πωλούν το εµπόρευµα και 
από το συµφέρον των αγοραστών του εµπορεύµατος. 

δ) από κανένα από τα παραπάνω. 
 

4.  Στον πλήρη ανταγωνισµό 
α) έχουµε έναν µικρό αριθµό επιχειρήσεων, καθεµιά από τις οποίες ελέγχει 
ένα πολύ µεγάλο ποσοστό των συνολικών πωλήσεων του εµπορεύµατος. 

β) έχουµε έναν µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων, καθεµιά από τις οποίες ελέγχει 
ένα πολύ µικρό ποσοστό των συνολικών πωλήσεων του εµπορεύµατος. 

γ) το εµπόρευµα θεωρείται από τους αγοραστές διαφοροποιηµένο. 
δ) έχουµε λίγους αγοραστές του εµπορεύµατος. 
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5.  Στον µονοπωλιακό ανταγωνισµό, 
α) οι αγοραστές θεωρούν το εµπόρευµα οµοιογενές. 
β) οι αγοραστές θεωρούν το εµπόρευµα διαφοροποιηµένο. 
γ) οι επιχειρήσεις που διαθέτουν το εµπόρευµα δεν ανταγωνίζονται µεταξύ 
τους. 

δ) έχουµε µόνο έναν αγοραστή του εµπορεύµατος. 
 

6.  ∆ιµερές µονοπώλιο ονοµάζεται 
α) το προσωρινό µονοπώλιο. 
β) η αγορά στην οποία έχουµε έναν πωλητή (µονοπώλιο) και έναν αγοραστή 

(µονοψώνιο). 
γ) η αγορά στην οποία έχουµε δύο πωλητές. 
δ) η αγορά στην οποία έχουµε λίγους αγοραστές. 

 
• Ερωτήσεις αντιστοίχισης 
Να συµπληρώσετε δίπλα από κάθε κενό της στήλης Α, τον αριθµό που αντιστοιχεί 
από τη στήλη Β. 
1.   

Α Β 
 
 
 
 
− Τέλειος 
ανταγωνισµός 

− Μονοπώλιο 
− Ολιγοπώλιο 
− Ολιγοψώνιο 

1.  υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που διαθέτουν το 
εµπόρευµα και πολλοί αγοραστές που θεωρούν το 
εµπόρευµα διαφοροποιηµένο 

2.  υπάρχει µόνο µία επιχείρηση που διαθέτει το εµπόρευµα, 
ενώ υπάρχει µεγάλος αριθµός αγοραστών 

3.  υπάρχει µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων που διαθέτουν το 
εµπόρευµα και µεγάλος αριθµός αγοραστών οι οποίοι 
θεωρούν το εµπόρευµα οµοιογενές 

4.  υπάρχουν λίγοι αγοραστές του εµπορεύµατος, καθένας από 
τους οποίους διαθέτει δύναµη στην αγορά 

5.  υπάρχουν λίγες επιχειρήσεις που διαθέτουν το 
εµπόρευµα και µία από αυτές κυριαρχεί και καθορίζει 
και την τιµή πώλησης 

6.  υπάρχει µόνο ένας πωλητής και µόνο ένας αγοραστής 
του εµπορεύµατος  
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2.   
Α Β 

 
 
− Μονοπωλιακός 
ανταγωνισµός 

− Μονοψώνιο 
− ∆ιµερές µονοπώλιο 
 

1.  υπάρχει µόνο ένας αγοραστής του εµπορεύµατος 
2.  υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που διαθέτουν το 
εµπόρευµα και πολλοί αγοραστές που θεωρούν το 
εµπόρευµα διαφοροποιηµένο 

3.  υπάρχει µόνο ένας πωλητής και µόνο ένας 
αγοραστής του εµπορεύµατος 

4.  υπάρχει µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων που δια-
θέτουν το εµπόρευµα και µεγάλος αριθµός 
αγοραστών οι οποίοι θεωρούν το εµπόρευµα 
οµοιογενές 

5.  υπάρχει µόνο µία επιχείρηση που διαθέτει το 
εµπόρευµα, ενώ υπάρχει µεγάλος αριθµός 
αγοραστών 

 
• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις 
είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµόσετε 
τις λέξεις, αν χρειάζεται, στην κατάλληλη πτώση.  
1.  ανταλλαγή, αξία, επιθυµία, τιµή 
Η ������� µιας µονάδας ενός συγκεκριµένου εµπορεύµατος εκφρα-
σµένη σε χρήµα αποτελεί την ������� του εµπορεύµατος.  

 
2.  ικανοποίηση, επιθυµία, τιµή, σχέση 
Η σχέση ανταλλαγής δύο εµπορευµάτων µας δίνει τη σχετική ���..� 
����� του ενός εµπορεύµατος σε ������� µε το άλλο.  

 
3.  ζήτηση, ποσότητα, προσφορά, αξία 
Οι τιµές προσδιορίζονται από την αλληλεπίδραση της ������� και 
της ������� . 
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4.  συγκεκριµένο, µεγάλο, συνολικό, µικρό, πραγµατικό, εφικτό 
Στον πλήρη ανταγωνισµό έχουµε έναν ������� αριθµό επιχειρή-
σεων, καθεµιά από τις οποίες ελέγχει ένα πολύ ������� ποσοστό 
των ������� πωλήσεων. 

 
5.  τιµή, επιχείρηση, αξία, παραγωγή, πώληση, επιθυµία 
Στο ολιγοπώλιο έχουµε λίγες �������  ή, ενδεχοµένως, µερικές µι-
κρές και µια πολύ µεγάλη (ηγέτιδα επιχείρηση), η οποία κυριαρχεί και καθο-
ρίζει και την �������  ������� . 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Τι σηµαίνει αντιπραγµατισµός;  
2. Πότε οι ανταλλαγές αντικειµένων δεν έχουν το χαρακτήρα της οικονοµικής 
πράξης;  

3. Τι καθορίζει την ανταλλαγή των εµπορευµάτων στις απρόσωπες αγορές;  
4. Ποιο είναι το αντικείµενο των συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων και κατα-
ναλωτών;  

5. Τι είναι τοπικές, διατοπικές και διεθνείς συναλλαγές;  
6. Τι είναι η απόλυτη τιµή ενός εµπορεύµατος;  
7. Τι πρέπει να γνωρίζουµε για να υπολογίσουµε τη σχετική τιµή ενός 
εµπορεύµατος σε σχέση µε ένα άλλο;  

8. Τι προσδιορίζει την αγοραστική δύναµη του χρήµατος;  
9. Τι διαµορφώνει το επίπεδο των τιµών των εµπορευµάτων;  

10. Ποιοι είναι οι τρεις σπουδαιότεροι παράγοντες που καθορίζουν τη µορφή της 
αγοράς ενός εµπορεύµατος;  

11. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αγοράς του πλήρους ανταγωνισµού;  
12. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του µονοπωλίου;  
13. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ολιγοπωλίου; 
14. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του µονοπωλιακού ανταγωνισµού; 
15. Τι ονοµάζεται µονοψώνιο; 
16. Τι ονοµάζεται ολιγοψώνιο;  
17. Τι ονοµάζεται διµερές µονοπώλιο;  
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• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1.  Για ποιους λόγους οι επιχειρήσεις συναλλάσσονται µεταξύ τους;  
2.  Εξηγήστε µε ένα παράδειγµα, το µηχανισµό που επιλύει τη σύγκρουση µετα-
ξύ των συµφερόντων των καταναλωτών και των συµφερόντων των επιχειρή-
σεων και διαµορφώνει το επίπεδο των τιµών των εµπορευµάτων.  

 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ «ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ»  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ  
1. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Στις σηµερινές κοινωνίες οι ανταλλαγές εµπορευ-
µάτων γίνονται µόνο δια του αντιπραγµατισµού.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ

 
2. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Το αντικείµενο των συναλλαγών µεταξύ επιχειρή-
σεων είναι µόνο πρώτες ύλες. 

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ

 
3. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Οι συναλλαγές προσδιορίζονται και µε κριτήριο το 
γεωγραφικό εύρος της αγοράς µέσα στην οποία 
γίνονται.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
 

Σ Λ
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ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Το Χρήµα 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής �σωστό-λάθος� 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Οι ανταλλαγές γίνονται δυσκολότερα µε τη χρησιµο-
ποίηση του χρήµατος, παρά δια του αντιπραγµατι-
σµού.  

 
 

Σ Λ
2. Αν δεν υπήρχε το χρήµα, κάθε εµπόρευµα θα είχε τό-
σες ανταλλακτικές αξίες όσα υπόλοιπα εµπορεύµατα 
υπάρχουν.  

 
 

Σ Λ
3. Το χρήµα είναι µέσο πληρωµών, γιατί όλοι οι συναλ-
λασσόµενοι δέχονται να αποκτήσουν το αντίτιµο του 
εµπορεύµατος που προσφέρουν σε χρήµα.  

 
 

Σ Λ
4. Η ύπαρξη του χρήµατος αποδεσµεύει χρονικά την πώ-
ληση ενός αγαθού από την αγορά κάποιου άλλου.  

 
Σ Λ

5. Το χρήµα είναι µέσον αποταµίευσης της αξίας, γιατί η 
απόκτηση χρήµατος από την πώληση ενός εµπορεύµα-
τος επιτρέπει τη διαφοροποίηση του χρόνου πώλησης 
και του χρόνου αγοράς.  

 
 
 

Σ Λ
6. Η συναλλαγµατική είναι µορφή πιστωτικού χρήµατος. Σ Λ
7. Οι πιστωτικές κάρτες λέγονται και �πλαστικό χρήµα�.  Σ Λ
8. Ο κύριος ρόλος των εµπορικών τραπεζών είναι να ρυ-
θµίζουν το νοµισµατικό και πιστωτικό σύστηµα.  

 
Σ Λ

9. Η εκδοτική ή κεντρική τράπεζα δέχεται καταθέσεις 
από ιδιώτες και δίνει δάνεια σε καταναλωτές.  

 
Σ Λ

10. Το δάνειο για την αγορά σπιτιού είναι καταναλωτικό 
δάνειο. 

 
Σ Λ
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11. Οι καταθέσεις προθεσµίας έχουν χαµηλότερα επιτόκια 
από τις καταθέσεις όψεως.  

 
Σ Λ

12. Η τιµή κλεισίµατος µιας µετοχής, στην επόµενη συνε-
δρίαση του χρηµατιστηρίου, θα είναι η τιµή εκκίνησης 
της µετοχής.  

 
 

Σ Λ
13. Κάθε νόµισµα έχει τόσες ισοτιµίες όσα είναι και τα 

νοµίσµατα των άλλων χωρών.  
 

Σ Λ
 
 
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1.  Όταν οι ανταλλαγές γίνονται µε τη µεσολάβηση του χρήµατος και όχι δια 
του αντιπραγµατισµού, 
α) µειώνεται η παραγωγή που προορίζεται για ανταλλαγή.  
β) αυξάνεται η παραγωγή που προορίζεται για αυτοκατανάλωση.  
γ) αποδεσµεύεται χρονικά η πώληση ενός αγαθού από την αγορά κάποιου 
άλλου. 

δ) οι ανταλλαγές γίνονται µε µεγαλύτερη δυσκολία. 
 
2.  Το χρήµα του οποίου η αναγραφόµενη αξία αντιστοιχεί σε αξία µεγαλύτερη 
του υλικού που το αποτελεί, ονοµάζεται 
α) περιεκτικό χρήµα. 
β) παραστατικό χρήµα. 
γ) ψευδοπαραστατικό χρήµα. 
δ) πλαστικό χρήµα. 

 
3.  Ποιο από τα παρακάτω είναι πιστωτικό χρήµα;  
α) Η συναλλαγµατική 
β) Τα τραπεζογραµµάτια 
γ) Το περιεκτικό χρήµα 
δ) Το ψευδοπαραστατικό χρήµα 
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4.  Η επιταγή 
α) αποτελεί εντολή προς την τράπεζα να εξαργυρώσει το αναγραφόµενο 
ποσό στον αποδέκτη της επιταγής. 

β) είναι πιστωτικό έγγραφο στο οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά και η 
ηµεροµηνία που ο αγοραστής πρέπει να πληρώσει τον πωλητή. 

γ) είναι υποχρεωτικό µέσο συναλλαγών. 
δ) είναι ψευδοπαραστατικό χρήµα. 
 

5.  Οι καταθέσεις προθεσµίας 
α) έχουν χαµηλότερο επιτόκιο από τις καταθέσεις όψεως. 
β) έχουν το ίδιο επιτόκιο µε τις καταθέσεις όψεως. 
γ) έχουν υψηλότερο επιτόκιο από τις καταθέσεις ταµιευτηρίου. 
δ) έχουν το ίδιο επιτόκιο µε τις καταθέσεις ταµιευτηρίου. 
 

6.  Οι εµπορικές τράπεζες 
α) ασχολούνται κυρίως µε τον έλεγχο του τραπεζικού συστήµατος. 
β) ρυθµίζουν την τιµή του συναλλάγµατος. 
γ) εκδίδουν χαρτονοµίσµατα. 
δ) επιδιώκουν το κέρδος. 
 

7.  Η εκδοτική ή κεντρική τράπεζα 
α) δέχεται καταθέσεις και από ιδιώτες. 
β) δίνει δάνεια και σε ιδιώτες. 
γ) ασχολείται µόνο µε την τελική συγκέντρωση των δηµοσίων εσόδων και 
την εκτέλεση των δηµοσίων δαπανών. 

δ) είναι η µόνη τράπεζα στην Ελλάδα που εκδίδει τραπεζογραµµάτια. 
 

8.  Τα οµόλογα 
α) είναι τίτλοι χρεογράφων. 
β) εκδίδονται µόνο από ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
γ) δεν έχουν ηµεροµηνία εξόφλησης. 
δ) είναι τίτλοι ιδιοκτησίας. 
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• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις 
είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµόσετε 
τις λέξεις, αν χρειάζεται, στην κατάλληλη πτώση.  
1.  αποταµίευση, λειτουργία, αξία, τιµή, ποσότητα, παραγωγή 
Το χρήµα διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονοµία επιτελώντας 
τρεις �������: Είναι µέτρο της ������� των 
εµπορευµάτων, µέσον πληρωµών και µέσον ������� .  

 
2.  πώληση, αποταµίευση, κατανάλωση, πληρωµή 
Το χρήµα είναι µέσον ������� της αξίας, γιατί η απόκτηση 
χρήµατος από την πώληση ενός εµπορεύµατος επιτρέπει τη διαφοροποίηση 
του χρόνου ������� και του χρόνου αγοράς.  

 
3.  προϊόν, χρήµα, χαρτονόµισµα, ποσό, κέρδος, τραπεζογραµµάτιο 
Τα ������� ή τα ������� αποτελούν παράδειγµα πλήρους 
παραστατικού ������� . 

 
4.  ποσό, επιτόκιο, κέρδος, αποτέλεσµα 
Το ������� είναι το ������� του τόκου για κάθε 100 δρχ. 
που κατατίθενται στην τράπεζα για ένα ηµερολογιακό έτος.  

 
5.  χρηµατιστής, πωλητής, αγοραστής, αποταµιευτής 
Οι ������� και οι ������ µετοχών εκπροσωπούνται στο 
χρηµατιστήριο από εξειδικευµένα πρόσωπα ή εταιρείες, τους χρηµατιστές. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Ποιες είναι οι λειτουργίες του χρήµατος;  
2. Ποιες είναι οι ιδιότητες του χρήµατος;  
3. Σε τι διαφέρει το περιεκτικό από το παραστατικό χρήµα;  
4. Ποια είναι τα σύγχρονα είδη χρήµατος;  
5. Γιατί η χρήση των πιστωτικών καρτών διευρύνεται συνεχώς στις σύγχρονες 
κοινωνίες;  

6. Τι είναι οι τράπεζες;  
7. Από τι προκύπτει το κέρδος µιας εµπορικής τράπεζας;  
8. Ποιες είναι οι τρεις βασικές κατηγορίες καταθέσεων;  
9. Τι είναι επιτόκιο;  

10. Ποιες καταθέσεις έχουν τα χαµηλότερα επιτόκια και γιατί;  
11. Σε τι σκοπεύουν τα δάνεια που δίνουν οι τράπεζες στις επιχειρήσεις;  
12. Σε τι διαφέρει το στεγαστικό από το καταναλωτικό δάνειο;  
13. Τι είναι εγγύηση δανείου;  
14. Τι είναι οµόλογο;  
15. Τι ονοµάζεται αποταµίευση;  
16. Τι ονοµάζεται χρηµατοπιστωτική µίσθωση (leasing);  
17. Για ποιο λόγο θέλουν οι επιχειρήσεις να µπουν στο χρηµατιστήριο;  
18. Ποιες είναι οι δύο διακριτές οµάδες αγοραστών µετοχών και σε τι 

διαφέρουν;  
19. Τι είναι ο χρηµατιστής;  
20. Τι είναι η τιµή εκκίνησης και τι η τιµή κλεισίµατος µιας µετοχής;  
21. Τι είναι η ισοτιµία των νοµισµάτων;  
22. Πότε έχουµε υπερτίµηση και πότε υποτίµηση του νοµίσµατος;  

 
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1.  Σχολιάστε την πρόταση: Η ύπαρξη του χρήµατος επιλύει τα προβλήµατα του 
αντιπραγµατισµού. 

2.  Περιγράψτε το ρόλο των εµπορικών τραπεζών και της κεντρικής ή εκδοτικής 
τράπεζας.  



 

 38

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ «ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ»  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ  
1. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Τα χαρτονοµίσµατα που κυκλοφορούν σήµερα εί-
ναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα πλήρως παρα-
στατικού χρήµατος. 

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ

 
2. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Οι επιταγές και οι συναλλαγµατικές αποτελούν 
προαιρετικά µέσα συναλλαγών. 

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ

 
3. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Οι αγοραστές µετοχών σκοπεύουν µόνο στα κέρδη 
που προέρχονται από τα µερίσµατα που δίνουν οι 
επιχειρήσεις στους µετόχους.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
 

Σ Λ
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ΕΒ∆ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Η ∆ιανοµή του Εισοδήµατος 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής �σωστό-λάθος� 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Ο εργαζόµενος σε βιοµηχανική επιχείρηση δηµιουργεί 
εισόδηµα. 

 
Σ Λ

2. Ο νοµικός σύµβουλος µιας τράπεζας δε συµµετέχει 
στην παραγωγική διαδικασία. 

 
Σ Λ

3. Ο ιδιοκτήτης ενοικιαζόµενων δωµατίων σε µια τουρι-
στική περιοχή συµµετέχει στην παραγωγική διαδικα-
σία. 

 
 

Σ Λ
4. Οι συντάξεις των δηµοσίων υπαλλήλων θεωρούνται 
εισόδηµα στην  Πολιτική Οικονοµία. 

 
Σ Λ

5. Ο µισθός από την εργασία µπορεί να παρέχεται σε 
χρήµα και σε είδος. 

 
Σ Λ

6. Ενοίκιο πληρώνουµε µόνο για την µίσθωση των κα-
τοικιών. 

 
Σ Λ

7. Η έννοια του εισοδήµατος αναφέρεται σε αµοιβές που 
δηµιουργούνται όταν συµµετέχουµε στην παραγωγική 
διαδικασία. 

 
 

Σ Λ
8. Η συµµετοχή στην παραγωγική διαδικασία δε σηµαί-
νει αναγκαστικά εργασία. 

 
Σ Λ

9. Η χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) είναι µία µορφή 
ιδιοκτησίας. 

Σ Λ

10. Μεταβιβαστικές πληρωµές είναι µόνο τα επιδόµατα 
ανεργίας. 

 
Σ Λ
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• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1.  Στην Πολιτική Οικονοµία εισόδηµα θεωρείται µεταξύ άλλων και 
α) το ενοίκιο που εισπράττει κάποιος ιδιοκτήτης ακινήτου. 
β) η σύνταξη που παίρνει κάποιος συνταξιούχος. 
γ) το επίδοµα ανεργίας που χορηγείται σε άνεργο από την πολιτεία. 
δ) η υποτροφία που χορηγείται σε κάποιον άριστο σπουδαστή. 

 
2.  Συµµετέχω στην παραγωγική διαδικασία σηµαίνει 
α) ότι εργάζοµαι σε κάποια οικονοµική µονάδα ιδιωτική ή δηµόσια. 
β) ότι µισθώνω τα ακίνητά µου, τα µηχανήµατά µου και κάθε παραγωγικό 

µέσο που έχω σε επιχείρηση οποιασδήποτε νοµικής µορφής και οποιου-
δήποτε ιδιοκτησιακού τύπου. 

γ) ότι διαθέτω τα χρηµατικά µου κεφάλαια που απαιτούνται για την παραγω-
γική διαδικασία. 

δ) ότι είναι δυνατόν να συµµετέχω στη παραγωγική διαδικασία µε όλους 
τους προαναφερόµενους τρόπους. 

 
3.  Όταν λέµε ότι η διανοµή του εισοδήµατος σε µια χώρα παρουσιάζει µεγάλες 
ανισότητες εννοούµε 
α) ότι λίγα άτοµα έχουν πολύ υψηλά εισοδήµατα και συγκεντρώνουν στην 
κατοχή τους µεγάλο ποσοστό του συνολικού εισοδήµατος. 

β) ότι πολλά άτοµα είναι άνεργα. 
γ) ότι υπάρχουν λίγα αγαθά για διανοµή. 
δ) ότι οι παραγωγικές δυνατότητες µιας χώρας είναι περιορισµένες. 

4. Ένας επιχειρηµατίας χρησιµοποιεί ξένα κεφάλαια και πληρώνει τόκους συ-
νήθως όταν 
α) θέλει να ιδρύσει µια επιχείρηση. 
β) επιδιώκει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της επιχείρησής του. 
γ) αντιµετωπίζει ταµειακά προβλήµατα. 
δ) συµβαίνει ένα τουλάχιστον από τα παραπάνω. 
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5.  Όλοι οι εργαζόµενοι δεν παίρνουν τον ίδιο µισθό γιατί 
α) δεν έχουν τα ίδια χρόνια υπηρεσίας. 
β) έχουν διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης. 
γ) έχουν διαφορετική θέση στην ιεραρχία της επιχείρησης. 
δ) για όλους τους παραπάνω λόγους. 
 

6.  Ένα άτοµο βρίσκεται σ� απόλυτη φτώχεια όταν 
α) έχει µικρό εισόδηµα. 
β) δεν επαρκεί το εισόδηµά του να καλύψει τις βασικές του ανάγκες 
επιβίωσης. 

γ) µε το εισόδηµά του καλύπτει µόνο τις βασικές ανάγκες. 
δ) δεν µπορεί να καταναλώσει µερικά από τ� αγαθά του ισχύοντος κατανα-
λωτικού πρότυπου. 

 
7.  Ένα άτοµο βρίσκεται σε σχετική φτώχεια όταν 
α) έχει χαµηλό εισόδηµα. 
β) καλύπτει βασικές βιοτικές ανάγκες και δεν µπορεί να καλύψει τις συνηθι-
σµένες, όπως αυτές προσδιορίζονται από το καταναλωτικό πρότυπο της 
κοινωνίας. 

γ) καλύπτει τις συνηθισµένες ανάγκες, όπως αυτές προσδιορίζονται από το 
καταναλωτικό πρότυπο της κοινωνίας. 

δ) µε το εισόδηµά του δεν µπορεί να καλύψει καµιά ανάγκη. 
 

8.  Μεταβιβαστικές πληρωµές είναι και 
α) οι µισθοί των δηµοσίων υπαλλήλων. 
β) οι συντάξεις. 
γ) οι µισθοί των εργαζοµένων. 
δ) τα κέρδη των επιχειρηµατιών. 
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• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις 
είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµόσετε 
τις λέξεις, αν χρειάζεται, στην κατάλληλη πτώση.  
1.  αναπαραγωγή, δηµιουργία, διαιώνιση, µεταβίβαση 
Ένα χαρακτηριστικό της φτώχειας είναι η ������� της, δηλαδή η 
������� από τη µια γενιά στην άλλη.  

 
2.  χρήµα, τµήµα, σύστηµα, εισόδηµα, πράγµα 
Το ενοίκιο για τα χωράφια, παλαιότερα δινόταν µε τη µορφή 
������� της παραγωγής (µισακάρικο �������).  

 
3.  αµοιβή, δυνατότητα, εργασία, πληρωµή 
Ο µισθός σηµαίνει ότι ο εργαζόµενος είναι ιδιοκτήτης της ικανότητάς του να 
εργάζεται και, εποµένως, για να προσφέρει την ������� του αυτή 
πρέπει να πάρει ένα τµήµα του προϊόντος ως ������� . 

 
4.  αντίτιµο, ποσό, ενοίκιο, προϊόν 
Το ������� µιας κατοικίας είναι το ������� για τις υπηρε-
σίες που παρέχει αυτή η κατοικία στους ενοικιαστές.  

 
5.  κατοχή, απασχόληση, διανοµή, µεταβίβαση 
Η ανισότητα στα εισοδήµατα προέρχεται από την άνιση �������  
του πλούτου, από το διαφορετικό βαθµό ������� και από τις ανισό-
τητες στις αµοιβές. 
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• Ερωτήσεις αντιστοίχισης 
Να συµπληρώσετε δίπλα από κάθε κενό της στήλης Α, τον αριθµό που αντιστοιχεί 
από τη στήλη Β. 
1.   

Α Β 
 
 
− Κέρδος 
 
− Τόκος 
 
− Ενοίκιο 
 

1.  Η αµοιβή του ιδιοκτήτη ενός χρηµατικού ποσού για τη 
χρησιµοποίηση αυτού του ποσού από κάποιον άλλον. 

2.  Το ποσόν που πληρώνει κάποιος για τη χρήση ενός 
ακινήτου ή κινητού πράγµατος στον ιδιοκτήτη του 
ακίνητου ή του κινητού πράγµατος. 

3.  Η αµοιβή του επιχειρηµατία, του ιδιοκτήτη της 
επιχείρησης για τον επιχειρηµατικό κίνδυνο που 
αναλαµβάνει καθώς και για την οργάνωση της 
παραγωγικής διαδικασίας. 

4.  Το ποσόν που εισπράττει η επιχείρηση από την πώληση 
εµπορευµάτων. 

5.  Το ποσόν που πληρώνει κάποιος ως  µίσθωµα για 
κάποιο χρονικό διάστηµα για την χρήση κάποιου 
κινητού ή ακίνητου και µετά την παρέλευση του 
χρονικού διαστήµατος αυτού γίνεται κύριος του 
πράγµατος, πληρώνοντας ένα εφάπαξ ποσό. 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Τι ονοµάζεται προσωπική διανοµή του εισοδήµατος; 
2. Τι είναι τόκος; 
3. Τι είναι µισθός; 
4. Τι είναι η χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing); 
5. Τι λέγονται µεταβιβαστικές πληρωµές; 
6. Τι ονοµάζεται λειτουργική διανοµή του εισοδήµατος; 
7. Τι είναι το ενοίκιο; 
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8. Πώς προκύπτει το κέρδος; 
9. Αναφέρατε δύο περιπτώσεις, όπου η ύπαρξη κοινωνικών προκαταλήψεων 
αντανακλάται στη διαφορά µισθών. 

10. Σε τι διαφέρει το εισόδηµα από την µεταβιβαστική πληρωµή. 
 

• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1.  Αιτιολογήστε γιατί η αναπαραγωγή είναι χαρακτηριστικό της φτώχειας.  
2.  Έχοντας υπόψη σας το σηµερινό καταναλωτικό πρότυπο µιας µέσης 
οικογένειας, περιγράψτε τις καταναλωτικές δυνατότητες ενός ατόµου που 
βρίσκεται σε σχετική φτώχεια και ενός ατόµου που βρίσκεται σ� απόλυτη 
φτώχεια.  

 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ «ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ»  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 
1. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Μεταβιβαστικές πληρωµές µπορεί να παρέχονται 
και σ� όσους συµµετέχουν στην παραγωγική διαδι-
κασία. 

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
 

Σ Λ

 
2. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Μεταβιβαστικές πληρωµές παρέχονται µόνο από το 
∆ηµόσιο. 

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ

 
3. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Το σύστηµα ενοικίασης περιορίζεται µόνο στην 
ακίνητη περιουσία.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ
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