ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης
(µάθηµα της ηµέρας)
Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το
περιεχόµενο της παραγράφου 1.6: «Οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονοµίας».
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................................
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .........................................................................
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ..................................................................................................
∆ιάρκεια εξέτασης: 15 λεπτά
− Να απαντήσετε σε όλα τα παρακάτω:
1. Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ.
α) Το έδαφος πάνω στο οποίο χτίζεται ένα σπίτι είναι
παραγωγικός συντελεστής.

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

β) Ο συντελεστής «κεφάλαιο» περιλαµβάνει και τις καταθέσεις
των επιχειρήσεων στις τράπεζες.
γ) Ο συνδυασµός που αντιστοιχεί σε ένα σηµείο κάτω από την
καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ανέφικτος.
δ) Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού είναι τα άλλα αγαθά που
θυσιάστηκαν για την παραγωγή του.

Μονάδες 6
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2. Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, βάζοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.
Αν µια οικονοµία παράγει σε ένα σηµείο κάτω από την καµπύλη των
παραγωγικών της δυνατοτήτων, τότε συνεπάγεται
α) ότι η οικονοµία παράγει περισσότερα καταναλωτικά παρά κεφαλαιουχικά
αγαθά.
β) ότι η οικονοµία δεν παράγει αρκετά κεφαλαιουχικά αγαθά.
γ) ότι η οικονοµία απασχολεί πλήρως όλους τους παραγωγικούς της
συντελεστές.
δ) κανένα από τα παραπάνω.
Μονάδες 4
3. Τι δείχνει η καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων;
Μονάδες 5
4. Έστω ότι Α (Χ = 0, Ψ = 40) και Β (Χ = …;, Ψ = 30) είναι δυο συνδυασµοί
επάνω στην καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων µιας οικονοµίας που
παράγει τα αγαθά Χ και Ψ. Αν µεταξύ των συνδυασµών Α και Β το κόστος
ευκαιρίας του Χ σε όρους του Ψ είναι 1, να βρεθεί µε τι ισούται το Χ στο
συνδυασµό Β.
Μονάδες 5
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2ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης
(εξέταση τετραµήνου)

Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το
περιεχόµενο του κεφαλαίου: «Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................................
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .........................................................................
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ..................................................................................................
∆ιάρκεια εξέτασης: 1 διδακτική ώρα

− Να απαντήσετε σε όλα τα παρακάτω:
1. Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, βάζοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.
Όταν το οριακό προϊόν αρχίζει να µειώνεται,
α) το µέσο µεταβλητό κόστος αρχίζει να αυξάνεται.
β) το οριακό κόστος συνεχίζει να µειώνεται.
γ) η τιµή του οριακού κόστους είναι µεγαλύτερη από την τιµή του µέσου
µεταβλητού κόστους.
δ) η τιµή του οριακού κόστους είναι µικρότερη από την τιµή του µέσου
µεταβλητού κόστους.
Μονάδες 2
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2. Να συµπληρώσετε δίπλα από κάθε κενό της στήλης Α, τον αριθµό που
αντιστοιχεί από τη στήλη Β.
Α

Β
1. το µέσο συνολικό κόστος είναι
στην ελάχιστη τιµή του

___ Όταν το οριακό προϊόν είναι στη
µέγιστη τιµή του …

2. η τιµή του οριακού προϊόντος είναι
ίση

την

τιµή

του

µέσου

προϊόντος

___ Όταν το συνολικό προϊόν είναι
στη µέγιστη τιµή του …

µε

3. η τιµή του µέσου προϊόντος είναι
µηδενική

___ Όταν το µέσο προϊόν είναι στη 4. το

οριακό

κόστος

είναι

στην

ελάχιστη τιµή του

µέγιστη τιµή του …

5. η τιµή του οριακού προϊόντος είναι
µηδενική
Μονάδες 4

3. Τι είναι βραχυχρόνια και τι µακροχρόνια περίοδος παραγωγής;
Μονάδες 2

4. Τι είναι µέσο και τι οριακό προϊόν;
Μονάδες 2

5. Σχολιάστε την πρόταση: «Η πορεία της καµπύλης τόσο του µέσου όσο και
του οριακού κόστους στη µακροχρόνια περίοδο φαίνεται να µοιάζει µε τη
συµπεριφορά των αντίστοιχων µεγεθών κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο,
όµως η αιτία της πορείας τους είναι διαφορετική».
Μονάδες 5
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6. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα, χρησιµοποιώντας τις σχέσεις
µεταξύ των µεγεθών του κόστους παραγωγής.
Συνολικό
προϊόν
(Q)

Οριακό
κόστος
(ΜC)

Μεταβλητό
κόστος
(VC)

Σταθερό
κόστος
(FC)

0
8

Μέσο µεταβλητό
κόστος
(AVC)

Μέσο
σταθερό
κόστος
(ΑFC)

Μέσο
συνολικό
κόστος
(ATC)

100
756

20
36

Συνολικό
κόστος
(ΤC)

609,8
18144
Μονάδες 5
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3ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης
(µάθηµα ηµέρας)
Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το
περιεχόµενο των παραγράφων 1, 2 και 3 του 5ου κεφαλαίου «Ο προσδιορισµός
των τιµών».
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................................
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .........................................................................
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ..................................................................................................
∆ιάρκεια εξέτασης: 15 λεπτά
− Να απαντήσετε σε όλα τα παρακάτω:
1. Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ.
α) Όταν η ζητούµενη ποσότητα είναι µεγαλύτερη από την
προσφερόµενη, παρουσιάζεται πλεόνασµα.

Σ

Λ

Σ

Λ

γ) Όσο υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση, η τιµή θα µειώνεται.

Σ

Λ

δ) Όσο υπάρχει πλεόνασµα, η τιµή θα µειώνεται.

Σ

Λ

β) Τιµή ισορροπίας είναι η τιµή στην οποία η ζητούµενη
ποσότητα είναι ίση µε την προσφερόµενη.

Μονάδες 6
2. Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, βάζοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.
Όσο υπάρχει πλεονάζουσα προσφορά,
α) η ζητούµενη ποσότητα θα είναι µεγαλύτερη από την προσφερόµενη.
β) θα υπάρχει έλλειµµα.
γ) η τιµή θα µειώνεται.
δ) η αγορά θα βρίσκεται σε ισορροπία.
Μονάδες 3
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3. Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι QD = 40 - 2Ρ και η συνάρτηση
προσφοράς QS = 8 + 2Ρ. Να βρεθεί η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας.
Μονάδες 6

4. Α. Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη η παρακάτω πρόταση
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ.
Όταν παρουσιάζεται έλλειµµα στην αγορά ενός αγαθού, µε
κάθε µείωση της τιµής του αγαθού θα µειώνεται και το
έλλειµµα.

Σ

Λ

Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
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4ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης
(εξέταση τετραµήνου)
Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το
περιεχόµενο του 6ου κεφαλαίου: «Μορφές αγοράς».
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................................
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .........................................................................
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ..................................................................................................
∆ιάρκεια εξέτασης: 1 διδακτική ώρα
− Να απαντήσετε σε όλα τα παρακάτω:
1. Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ.
α) Το επιπλέον έσοδο από την πώληση µιας επιπλέον µονάδας
προϊόντος ονοµάζεται µέση πρόσοδος.

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

β) Η τιµή ενός προϊόντος σε µια πλήρως ανταγωνιστική αγορά
προσδιορίζεται από τη µεγαλύτερη επιχείρηση.
γ) Η συνθήκη ισορροπίας της µονοπωλιακής επιχείρησης είναι η
ίδια όπως και της επιχείρησης στον πλήρη ανταγωνισµό.
δ) Οι επιχειρήσεις στο ολιγοπώλιο ανταγωνίζονται µεταξύ τους
µόνο στην τιµή του προϊόντος.

Μονάδες 2
2. Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, βάζοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.
• Η τιµή ενός προϊόντος σε αγορά πλήρους ανταγωνισµού
α) είναι πάντοτε η ίδια.
β) είναι πάντοτε δεδοµένη για κάθε επιχείρηση.
γ) καθορίζεται τις περισσότερες φορές από την επιχείρηση που το παράγει.
δ) καθορίζεται τις περισσότερες φορές από τη µεγαλύτερη επιχείρηση.
Μονάδες 1
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• Όταν µια επιχείρηση σε τέλεια ανταγωνιστική αγορά βρίσκεται σε
βραχυχρόνια ισορροπία, τότε η τιµή του προϊόντος που παράγει η
επιχείρηση ισούται πάντοτε µε
α) το ελάχιστο µέσο συνολικό κόστος.
β) το ελάχιστο µέσο µεταβλητό κόστος.
γ) το ελάχιστο οριακό κόστος.
δ) κανένα από τα παραπάνω.
Μονάδες 1
3. Συµπληρώστε τα κενά της παρακάτω πρότασης, επιλέγοντας τις σωστές λέξεις
από τις προσφερόµενες, στην κατάλληλη πτώση.
α) συνολική, οριακή, µέση, µεταβλητή
Στον τέλειο ανταγωνισµό η …………… πρόσοδος και η ………………
πρόσοδος είναι σταθερές και ίσες µε την τιµή.
β) πώληση, συµφωνία, τµηµατοποίηση, µονοπώληση
Επειδή όµως οι ………………… µεταξύ των επιχειρήσεων του
ολιγοπωλίου οδηγούν πολλές φορές σε ουσιαστική ………………… της
αγοράς, το κράτος παρεµβαίνει νοµοθετικά για να προστατεύσει τους
καταναλωτές.
Μονάδες 2
4. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του τέλειου ανταγωνισµού;
Μονάδες 2
5. Τι είναι η συνολική, µέση και οριακή πρόσοδος µιας επιχείρησης;
Μονάδες 2
6. Σχολιάστε την πρόταση: «Η επιχείρηση βρίσκει τη θέση ισορροπίας της,
όταν φθάσει σ’ εκείνο το µέγεθος παραγωγής, όπου το οριακό κόστος
ανερχόµενο ισούται µε την οριακή πρόσοδο».
Μονάδες 5
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7. Τα δεδοµένα του παρακάτω πίνακα αφορούν µια επιχείρηση που λειτουργεί
σε πλήρως ανταγωνιστική αγορά. Η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι
QD = 50 - P και η αγοραία συνάρτηση προσφοράς είναι QS = 8 + 2Ρ.
Προϊόν (Q)

0

1

2

3

4

5

6

7

Συνολικό κόστος (TC)

50

63

71

77

86

100

123

157

Να βρεθεί η θέση ισορροπίας της επιχείρησης και να υπολογιστεί το κέρδος
ή η ζηµιά.
Μονάδες 5
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5ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης
(µάθηµα της ηµέρας)
Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το
περιεχόµενο της παραγράφου 7.5: «Η Μέτρηση του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος».
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................................
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .........................................................................
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ..................................................................................................
∆ιάρκεια εξέτασης: 15 λεπτά
− Να απαντήσετε σε όλα τα παρακάτω:
1. Να συµπληρώσετε δίπλα από κάθε κενό της στήλης Α, τον αριθµό που
αντιστοιχεί από τη στήλη Β.
Όταν το Α.Ε.Π. υπολογίζεται από την πλευρά της δαπάνης η
Α
Β
1. περιλαµβάνει και τις δαπάνες για
τις συντάξεις των δηµοσίων
υπαλλήλων
2. περιλαµβάνει και τις δαπάνες των
___ Ιδιωτική Κατανάλωση
καταναλωτών
για
απόκτηση
καινούργιων σπιτιών
3. περιλαµβάνει και τις δαπάνες των
___ Ακαθάριστη Ιδιωτική
επιχειρήσεων για µετοχές και
Επένδυση
κρατικά οµόλογα
4. περιλαµβάνει και τις δαπάνες για
την κατασκευή εθνικών οδών
___ ∆ηµόσια ∆απάνη
5. περιλαµβάνει και τις δαπάνες των
νοικοκυριών για υπηρεσίες
6. περιλαµβάνει και τις δαπάνες των
επιχειρήσεων
για
αγορά
µεταχειρισµένων µηχανηµάτων
Μονάδες 6
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2. Γιατί οι µεταβιβαστικές πληρωµές δεν περιλαµβάνονται στις δηµόσιες
δαπάνες για τον υπολογισµό του Α.Ε.Π.;
Μονάδες 4
3. ∆ίνονται τα παρακάτω στοιχεία µιας υποθετικής οικονοµίας για το έτος
1999:
δις δρχ.
Μισθοί ........................................................................................................ 300
Τόκοι........................................................................................................... 120
Πρόσοδοι Περιουσίας................................................................................. 200
Κέρδη Επιχειρήσεων ................................................................................. 500
Αποσβέσεις ................................................................................................. 150
Έµµεσοι Φόροι ........................................................................................... 150
Κρατικές Επιδοτήσεις................................................................................... 50
Τόκοι ∆ηµοσίου Χρέους............................................................................. 100
Καθαρό Εισόδηµα από το Εξωτερικό........................................................... 50
Να υπολογιστεί το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τιµές αγοράς.
Μονάδες 6
4. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ.
Όταν το Α.Ε.Π. υπολογίζεται από την πλευρά του
εισοδήµατος, οι κρατικές επιδοτήσεις αφαιρούνται από το
εισόδηµα

Σ

Λ

Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.
Μονάδες 4
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6ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης
(εξέταση τετραµήνου)
Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το
περιεχόµενο του κεφαλαίου: «Το Τραπεζικό Σύστηµα».
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................................
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .........................................................................
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ..................................................................................................
∆ιάρκεια εξέτασης: 1 διδακτική ώρα
− Να απαντήσετε σε όλα τα παρακάτω:
1. Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ.
α) Το χρήµα είναι και µέσο διατήρησης αξιών.

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

β) Κάθε εµπορική τράπεζα έχει το δικαίωµα να εκδίδει
χαρτονοµίσµατα.
γ) Στις καταθέσεις επί προθεσµία το επιτόκιο είναι µεγαλύτερο
από αυτό των καταθέσεων όψεως.
δ) Η παρέµβαση της εκδοτικής τράπεζας στην αγορά χρήµατος
γίνεται µόνο µε την πολιτική της ανοικτής αγοράς.

Μονάδες 2
2. Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, βάζοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.
• Η εκδοτική τράπεζα µπορεί να αυξήσει την ποσότητα του χρήµατος που
κυκλοφορεί
α) αυξάνοντας το προεξοφλητικό επιτόκιο.
β) αυξάνοντας το ποσοστό των ρευστών διαθεσίµων.
γ) πουλώντας κρατικές οµολογίες.
δ) µε κανέναν από τους παραπάνω τρόπους.
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• Αν ένα άτοµο κάνει κατάθεση όψεως 10.000 δρχ. σε µια εµπορική
τράπεζα και η τράπεζα κρατήσει 2.000 ως ρευστά διαθέσιµα και δανείσει
τις υπόλοιπες 8.000 δρχ. σε άλλο άτοµο, τότε η ποσότητα χρήµατος που
θα δηµιουργήσει η τράπεζα θα είναι
α) 8.000 δρχ.
β) 18.000 δρχ.
γ) 20.000 δρχ.
δ) κανένα από τα παραπάνω.
Μονάδες 4
3. Τι είναι η νοµισµατική και πιστωτική πολιτική;
Μονάδες 2
4. Ποια είναι τα είδη χρήµατος στις σύγχρονες κοινωνίες;
Μονάδες 2
5. Να εξηγήσετε µε ένα παράδειγµα τον τρόπο µε τον οποίο οι εµπορικές
τράπεζες δηµιουργούν χρήµα.
Μονάδες 4
6. Περιγράψτε συνοπτικά πώς η εκδοτική τράπεζα µπορεί να µεταβάλλει την
ποσότητα χρήµατος που κυκλοφορεί µε την πολιτική της ανοικτής αγοράς.
Μονάδες 3
7.

Ποιο χρηµατικό ποσό πρέπει να καταθέσει κάποιος σε µια τράπεζα µε
επιτόκιο 8%, ώστε µετά από δύο έτη να γίνει 233.280 δρχ.;
Μονάδες 3
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7ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης
(µάθηµα ηµέρας)
Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το
περιεχόµενο της παραγράφου 9.4: «Ανεργία».
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................................
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .........................................................................
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ..................................................................................................
∆ιάρκεια εξέτασης: 15 λεπτά
− Να απαντήσετε σε όλα τα παρακάτω:
1. Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, βάζοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.
• Η ανεργία που οφείλεται σε τεχνολογικές µεταβολές ονοµάζεται
α) εποχική ανεργία.
β) γενική ανεργία.
γ) διαρθρωτική ανεργία.
δ) ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης.
• Το εργατικό δυναµικό µιας οικονοµίας περιλαµβάνει
α) όλα τα άτοµα που θέλουν να εργαστούν.
β) όλα τα άτοµα που είναι ικανά να εργαστούν.
γ) µόνο τα άτοµα που εργάζονται.
δ) όχι µόνο τα άτοµα που εργάζονται αλλά και τους άνεργους.
Μονάδες 6
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2. Συµπληρώστε τα κενά της παρακάτω πρότασης, επιλέγοντας τις σωστές λέξεις
από τις προσφερόµενες, στην κατάλληλη πτώση.
α) διαρθρωτική, προσωρινή, σταθερή, εποχιακή
Χαρακτηριστικό της …………… ανεργίας είναι ότι επαναλαµβάνεται
κάθε χρόνο και είναι ……………… και µικρής σχετικά διάρκειας.
β) επαγγελµατικά, δηµοσιονοµικά, εργασιακά, νοµισµατικά
Τα ………………… και ………………… µέτρα αποβλέπουν στην
αύξηση της συνολικής ζήτησης και, συνεπώς, στη µείωση της ανεργίας
που οφείλεται σε ανεπάρκεια της ζήτησης.
Μονάδες 4
3. Τι είναι η ανεργία τριβής;
Μονάδες 5
4. Αν το ποσοστό ανεργίας είναι 10% και ο αριθµός των ανέργων 100.000, να
υπολογιστεί το µέγεθος του εργατικού δυναµικού.
Μονάδες 5

84

8ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης
(εξέταση τετραµήνου)
Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το
περιεχόµενο του 10ου κεφαλαίου: «Τα ∆ηµόσια Οικονοµικά».
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................................
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .........................................................................
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ..................................................................................................
∆ιάρκεια εξέτασης: 1 διδακτική ώρα
− Να απαντήσετε σε όλα τα παρακάτω:
1. Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, βάζοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.
• Προοδευτικός φόρος είναι
α) εκείνος του οποίου ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται καθώς
αυξάνεται η φορολογική βάση.
β) εκείνος του οποίου ο φορολογικός συντελεστής µειώνεται καθώς
αυξάνεται η φορολογική βάση.
γ) εκείνος του οποίου ο φορολογικός συντελεστής είναι ο ίδιος ανεξάρτητα
από το µέγεθος της φορολογικής βάσης.
δ) κανένα από τα παραπάνω.
• Αν το φορολογικό εισόδηµα είναι 200, 600 και 800 χιλ. δρχ. και ο
συνολικός φόρος είναι 20, 60 και 80 χιλ. δρχ. αντίστοιχα, τότε ο φόρος
είναι
α) προοδευτικός.
β) αντίστροφα προοδευτικός.
γ) αναλογικός.
δ) σταθερός.
Μονάδες 3
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2. Συµπληρώστε τα κενά στο παρακάτω κείµενο.
Οι φόροι µπορούν να διακριθούν µε διάφορα κριτήρια. Ένα χρήσιµο
κριτήριο είναι η φορολογική ………………… του φόρου. Έτσι διακρίνουµε
τους φόρους σε: α) φόρους …………………, β) φόρους …………………
και γ) φόρους ………………… .
Μονάδες 2
3. Ποιες είναι οι βασικές οικονοµικές λειτουργίες του κράτους;
Μονάδες 2
4. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ.
Ο αντίστροφα προοδευτικός φόρος επιβαρύνει άνισα τις
Σ

χαµηλές εισοδηµατικές τάξεις.

Λ

Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.
Μονάδες 3
5. Περιγράψτε συνοπτικά τις τρεις βασικές επιδράσεις που έχουν οι δηµόσιες
δαπάνες και οι διάφορες µορφές φορολογίας στη λειτουργία της οικονοµίας.
Μονάδες 5
6. Σχολιάστε την πρόταση: «Ο προϋπολογισµός του κράτους µπορεί να είναι
πλεονασµατικός,

ελλειµµατικός

ή

ισοσκελισµένος,

ανάλογα

µε

τη

γενικότερη κατάσταση της οικονοµίας».
Μονάδες 5
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