
 

   1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ   
 
 
 
 
1.    Με  βάση  τα  στοιχεία  του  πίνακα,  που  αναφέρονται  σε  μιαν  οικονομία  που παράγει 
        όπλα  και  τρόφιμα  χρησιμοποιώντας  άριστα  όλους  τους  παραγωγικούς  συντελεστές  
         και  την  τεχνολογία  : 

 
   α)   Να  κατασκευάσετε  την  ΚΠΔ 
 
   β)   Να βρείτε  το  ΚΕ  των  όπλων και  το ΚΕ  των  
 
            τροφίμων μεταξύ όλων των συνδυασμών 
 
  γ)   Με τη βοήθεια του Κ.Ε. να χαρακτηρίσετε  να 
                                                                                              

                                                                                         και  να σχολιάσετε  τους  συνδυασμούς : 
                                     
                                                   Κ ( 85,95 ),       Λ  (85,125 ),       Μ  ( 70,125 ) 
 
                                                   Ν (85,110 ),     Ξ  (78,130 ),        Π  (70,138 ) 
                                                          
                              

 
2.   Έστω  ότι  μια  οικονομία  παράγει  μόνο  δύο  αγαθά Χ  και  Ψ,  χρησιμοποιώντας  όλους   
       τους  παραγωγικούς  συντελεστές  και  την  υπάρχουσα  τεχνολογία  άριστα. Οι  μέγιστοι 
        δυνατοί  συνδυασμοί  ποσοτήτων  που  μπορούν  να  παραχθούν , δίνονται στον  
         παρακάτω  πίνακα :  
                                                                                         Ζητείται : 

 
         α)  Να κατασκευάσετε την ΚΠΔ. 
 
         β)  Να υπολογίσετε το ΚΕχ  και το ΚΕψ. 
 
          γ)  Να χαρακτηρίσετε τους συνδυασμούς : 
   
                              Κ (80 , 25),  Π (150 , 25) 
                Αιτιολογείστε  την  απάντησή  σας.                                                                                                                                                                                    

 
          δ)  Με τη βοήθεια του ΚΕ, να χαρακτηρίσετε τους συνδυασμούς :   
 
                                   Λ ( 180, 15 ) ,   Μ (240 , 8 ) , Ν (101 , 25 ). 
 
 

Συνδυασμοί Όπλα Τρόφιμα 
Α 0 210 
Β 75 135 
Γ 80 125 
Δ 90 95 
Ε 100 55 

ΣΤ 111 0 

Συνδυασμοί αγαθό 
Χ 

αγαθό 
Ψ 

       Α 0 40 
       Β 80 30 
       Γ 150 20 
       Δ 210 10 
       Ε 260 0 

   Γ. Παρασκευόπουλος                                                Ασκήσεις 1ου Κεφαλαίου                                                            1. 



 
                              
          ε)  Εάν η παραγόμενη ποσότητα του Χ είναι 94, να υπολογίσετε με τη βοήθεια του Κ.Ε.,  
                      τη μέγιστη ποσότητα του Ψ. 
        
         ζ)  Πόση ποσότητα του Ψ θυσιάζεται ώστε η παραγωγή του Χ να αυξηθεί από 87 σε 198 ; 
 
        η)  Τι θα προκαλέσει στην Κ.Π.Δ. η χρησιμοποίηση μηχανημάτων που ήταν παροπλισμένα ; 
 
     
 
 
 
3. Τα όρια παραγωγικών δυνατοτήτων μιας υποθετικής οικονομίας που παράγει μόνον  
          τρόφιμα και ενδύματα δίνονται από τον παρακάτω πίνακα : 

 
 
α. Να κατασκευαστεί η Κ.Π.Δ.  
 
β. Τι εκφράζουν τα σημεία που  
βρίσκονται πάνω στην Κ.Π.Δ.; 
 
γ.  Να υπολογιστούν το Κ.Ε.  
        των τροφίμων και 

                                                                                                                     το Κ.Ε. των ενδυμάτων 
                                                                                                                      
δ. Να σχολιάσετε το Κ.Ε. ( Τι μας δείχνει και γιατί εμφανίζεται αυξανόμενο ) 
 
ε. Πόσες μονάδες των ενδυμάτων θυσιάζονται, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή τροφίμων 
      από 12 σε 18 μονάδες.  
 
ζ. Να χαρακτηριστούν οι παρακάτω συνδυασμοί με βάση το Κόστος Ευκαιρίας: 
 
 Θ    ( Τ= 8 ,   Ε= 79 ) 
 Ι    ( Τ= 18 ,  Ε= 46 ) 
 Κ   ( Τ= 2 ,    Ε= 89) 
 
η.  Έστω ότι κάποια στιγμή παράγονται 10 μονάδες τροφίμων και 70 μονάδες ενδυμάτων.  
    Να χαρακτηρίσετε τον συνδυασμό και να αναφέρετε σε ποιους λόγους μπορεί να οφείλεται 
        η παραγωγή  ενός τέτοιου συνδυασμού ; 
 
 

 
 
 
 

Συνδυασμοί Τρόφιμα Ενδύματα Κ.Ε. τ Κ.Ε ε 
Α 0 90   
Β 5 85   
Γ 10 75   
Δ 14 63   
Ε 20 39   
Ζ 23 24   
Η 27 0   
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4.      Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας που δίνει τους μέγιστους παραγωγικούς 
                συνδυασμούς μιας υποθετικής οικονομίας : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ζητούνται: 
 
        α.   Αν η οικονομία παράγει τον συνδυασμό Γ, πόσες μονάδες τροφίμων θυσιάζονται  
                    για να παραχθούν τα επόμενα 20 όπλα ;            
        β.  Αν παράγεται ο εφικτός αλλά όχι μέγιστος συνδυασμός (7τρόφ.,70 όπλα )  
                  και αυξηθούν κατά 3 μονάδες τα τρόφιμα, πόση πρέπει να είναι η μείωση                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                  της παραγωγής όπλων, ώστε να έχουμε μέγιστο συνδυασμό παραγωγής;                                     
                                                                                                           
                      
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
5. 
 
       Αν  η  οικονομία  παράγει  έναν  συνδυασμό      

ποσοτήτων  από  τα δύο αγαθά, έστω  208 
ενδύματα και  200  όπλα,  
Αν  θέλει  να  αυξήσει την  παραγωγή  όπλων 
κατά  60% , να  υπολογίσετε  πόσο  μπορεί 

  να  αυξήσει  την  παραγωγή  ενδυμάτων,  
ώστε ο συνδυασμός που θα παραχθεί να 

 είναι μέγιστος.  
      
 

 
 
 
 
 
                          

                                
Συνδυασμοί Τρόφιμα Όπλα 

 
Κ.ΕΤροφ. 

 
Κ.Ε.Όπλων 

Α 0 80   
   1 ; 
Β 7 ;   
   ; 1/2 
Γ 15 ;   
   3 ; 
Δ ; 42   
   4 ; 
Ε 22 34   

Συνδυασμοί Ενδύματα Όπλα 
Α 800 0 
Β 640 240 
Γ 320 400 
Δ 80 520 
Ε 20 600 
Ζ 0 640 
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6.        Μια οικονομία που παράγει μόνο τρόφιμα και ρούχα με δεδομένη την τεχνολογία  
             και χρησιμοποιώντας πλήρως και άριστα όλους τους παραγωγικούς συντελεστές,  
             απασχολεί 5 εργάτες. Οι εργάτες έχουν την ίδια εξειδίκευση και καθένας μπορεί να  
             παράγει είτε 10 μονάδες τροφίμων είτε 60 μονάδες ρούχων. 
 
     Ζητείται :      
                   α)  Αφού σχηματίσετε τον πίνακα με τους μέγιστους παραγόμενους συνδυασμούς  
                           σε κάθε περίπτωση, να σχεδιάσετε την Κ.Π.Δ. 
 
             β)  Να υπολογίσετε το Κ.Ε. των τροφίμων σε όρους ρούχων καθώς  
                           και το Κ.Ε. ρούχων σε όρους τροφίμων. 
                                  
                  γ)  Πως σχολιάζουμε τη σχέση του Κόστους Ευκαιρίας, της μορφής της Κ.Π.Δ και των  
                          παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιούνται ; 
 
             δ)  Να  υπολογίσετε  την εξίσωση της  ΚΠΔ. 
 
 

 
7.         Τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα αφορούν σε μιαν υποθετική οικονομία που παράγει  
                μόνο δύο αγαθά, Χ και Ψ με δεδομένη την τεχνολογία και χρησιμοποιώντας πλήρως  
                και άριστα όλους  τους παραγωγικούς συντελεστές.  
 
                                                                    Ζητείται : 
                    

α)   Να ερευνήσετε αν ο συνδυασμός Κ ( 6 , 20 ) είναι   
          εφικτός, μέγιστος ή ανέφικτος . 
 
β)  Σε ποιους λόγους μπορεί να οφείλεται η παραγωγή 
      ενός τέτοιου συνδυασμού ; 
 
γ)  Αν η οικονομία θέλει να μεταβεί από τον συνδυασμό Κ  

                                                                        στον συνδυασμό Δ, να υπολογίσετε και να σχολιάσετε 
                                                                        το Κ.Ε. χ →ψ. 
  

                           δ)  Έστω ότι παράγεται ο συνδυασμός Γ. Αν το αγαθό Χ πωλείται στην  
                                  αγορά για 5 € και το αγαθό Ψ  για 3 € , να εξετάσετε αρχικά, αν συμφέρει  
                                  την οικονομία να αυξήσει την παραγωγή του Χ κατά μία μονάδα . 

                            Κατόπιν να εξετάσετε αν  συμφέρει την οικονομία,  η αύξηση της 
                              παραγωγής  του  Ψ κατά 6 μονάδες .                          
                                                                   
 
 

 

Συνδυασμοί Χ Ψ 
Α 0 90 
Β 4 74 
Γ 9 44 
Δ 12 20 
Ε 14 0 
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