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Στο συγκεκριμένο αρχείο υπάρχουν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου της ύλης του 3ου κεφαλαίου 

και τέθηκαν στις πανελλαδικές: 
 

- Ημερησίων και Εσπερινών λυκείων, απολυτήριες περιόδου 2000 – 2017 
  

- Ημερησίων και Εσπερινών λυκείων, επαναληπτικές περιόδου 2000 – 2016 
 

- Ελλήνων Εξωτερικού έτους 2016 
 

 Κάποιες από τις ερωτήσεις που επαναλήφθηκαν, έχουν αφαιρεθεί. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασμένη καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις: 
 

1. Όταν το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν, το συνολικό προϊόν αποκτά τη μέγιστη τιμή του.  
 

2. Βραχυχρόνια περίοδος είναι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η επιχείρηση μπορεί να μεταβάλει τις 
ποσότητες όλων των παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιεί.  
 

3. Όταν το οριακό προϊόν μειώνεται, αρχίζει συγχρόνως να μειώνεται και το συνολικό προϊόν.  
 

4. Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης προϋποθέτει ότι ένας τουλάχιστον συντελεστής παραγωγής 
είναι σταθερός. 
 

5. Το οριακό προϊόν ενός συντελεστή παραγωγής δείχνει τη μεταβολή που επέρχεται στο συνολικό προϊόν, όταν 
μεταβάλλεται ο εν λόγω συντελεστής παραγωγής κατά μία μονάδα. 
 

6. Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της μεταβολής του μέσου συνολικού κόστους προς τη μεταβολή του προϊόντος. 
 

7. Στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής με μοναδικό μεταβλητό συντελεστή την εργασία, όταν το οριακό προϊόν 
είναι μεγαλύτερο από το μέσο, το μέσο προϊόν αυξάνεται με την αύξηση της εργασίας. 
 

8. Οι μεταβολές του μέσου προϊόντος είναι μικρότερες από αυτές του οριακού. 
 

9. Στη μακροχρόνια περίοδο, η επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει τις ποσότητες όλων των 
συντελεστών παραγωγής που χρησιμοποιεί. 
 

10. Το οριακό κόστος δείχνει τον ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλεται το συνολικό κόστος, όταν μεταβάλλεται η 
παραγόμενη ποσότητα κατά μία μονάδα. 
 

11. Η καμπύλη του οριακού προϊόντος τέμνει πάντοτε την καμπύλη του μέσου προϊόντος από τα πάνω προς τα 
κάτω στη μέγιστη τιμή του. 
 

12. Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει στη μακροχρόνια περίοδο, επειδή μεταβάλλονται οι αναλογίες που 
υπάρχουν κάθε φορά ανάμεσα στους σταθερούς και τους μεταβλητούς συντελεστές. 
 

13. Σε μια παραγωγική διαδικασία το άθροισμα των οριακών προϊόντων σε κάθε επίπεδο απασχόλησης μας δίνει 
το συνολικό προϊόν. 
 

14. Στη βραχυχρόνια περίοδο, καθώς αυξάνεται η ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος, το μέσο σταθερό κόστος 
μειώνεται συνεχώς. 
 

15. Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης ισχύει στη βραχυχρόνια περίοδο με δεδομένη και αμετάβλητη 
τεχνολογία. 
 

16. Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της μεταβολής του συνολικού προϊόντος προς τη μεταβολή του συνολικού 
κόστους. 
 

17. Το μέσο σταθερό κόστος δεν μεταβάλλεται, καθώς μεταβάλλεται η παραγωγή. 
 

18. Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει, επειδή μεταβάλλονται οι αναλογίες που υπάρχουν κάθε φορά 
ανάμεσα στους σταθερούς και μεταβλητούς συντελεστές. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος 
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19. Όταν το οριακό προϊόν της εργασίας αρχίζει να μειώνεται, αρχίζει να μειώνεται και το μέσο προϊόν της 

εργασίας. 
 

20. Η εργασία είναι ομοιογενής, όταν κάθε εργάτης είναι εξίσου ικανός και κάθε αύξηση που προκαλείται στην 
παραγωγή δεν οφείλεται σε διαφοροποίηση της εργατικής του ικανότητας. 
 

21. Όταν το οριακό προϊόν μειώνεται, αρχίζει συγχρόνως να μειώνεται και το συνολικό προϊόν. 
 

22. Οι μεταβολές του μέσου προϊόντος είναι μεγαλύτερες από αυτές του οριακού προϊόντος. 
 

23. Το σταθερό κόστος επιβαρύνει την επιχείρηση και όταν ακόμη η παραγωγή της είναι μηδέν. 
 

24. Στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, η συμπεριφορά του συνολικού, του μέσου και του οριακού προϊόντος 
εξηγείται από το νόμο της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης. 
 

25. Η καμπύλη του Μέσου Σταθερού Κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο αρχικά μειώνεται και στη συνέχεια 
αυξάνεται ως συνέπεια του Νόμου της Φθίνουσας Απόδοσης. 
 

26. Η συνάρτηση παραγωγής εκφράζει τη σχέση που συνδέει τη μέγιστη ποσότητα προϊόντος, που μπορεί να 
παραχθεί σε ορισμένο χρόνο, με συγκεκριμένες ποσότητες συντελεστών και με δεδομένη την τεχνολογία 
παραγωγής. 
 

27. Στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, όταν το Οριακό Προϊόν γίνεται αρνητικό, το Συνολικό Προϊόν 
αυξάνεται. 
 

28. Στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, το άθροισμα του μέσου σταθερού και του μέσου μεταβλητού κόστους 
αποτελούν το Συνολικό Κόστος της επιχείρησης. 
 

29. Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης είναι μια εμπειρική διαπίστωση που ισχύει για κάθε παραγωγική διαδικασία 
στη βραχυχρόνια περίοδο. 
 

 
Σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

 

30. Στη βραχυχρόνια περίοδο, όταν το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν, τότε  
α. το μέσο προϊόν αποκτά τη μέγιστη τιμή του.  
β. το συνολικό προϊόν αποκτά τη μέγιστη τιμή του.  
γ. το μέσο προϊόν αρχίζει να αυξάνεται.  
δ. το συνολικό προϊόν αρχίζει να αυξάνεται με φθίνοντα ρυθμό.  
 

31. Οριακό προϊόν ενός συντελεστή είναι  
α. ο λόγος του συνολικού προϊόντος προς τις μονάδες του μεταβλητού συντελεστή.  
β. η μεταβολή που επέρχεται στο συνολικό προϊόν, όταν μεταβάλλεται ο μεταβλητός συντελεστής κατά μία 

μονάδα.  
γ. ο λόγος του μεταβλητού συντελεστή προς τις μονάδες του συνολικού προϊόντος.  
δ. η μεταβολή που επέρχεται στο μεταβλητό συντελεστή, όταν μεταβάλλεται το συνολικό προϊόν κατά μία 
μονάδα. 

 

32. Στη βραχυχρόνια περίοδο, όταν το οριακό προϊόν είναι μικρότερο από το μέσο προϊόν, με την αύξηση της 
εργασίας το μέσο προϊόν:  
α. αυξάνεται.    
β. μειώνεται.  
γ. παραμένει σταθερό.    
δ. γίνεται μηδέν.  

 

33. Όταν το οριακό προϊόν είναι  
α. μεγαλύτερο από το μέσο προϊόν, τότε το μέσο προϊόν μειώνεται με την αύξηση της εργασίας.  
β. μικρότερο από το μέσο προϊόν, τότε το μέσο προϊόν αυξάνεται με την αύξηση της εργασίας.  
γ. μεγαλύτερο από το μέσο προϊόν, τότε το μέσο προϊόν αυξάνεται με την αύξηση της εργασίας.  
δ. μεγαλύτερο από το μέσο προϊόν, τότε το μέσο προϊόν αυξάνεται με τη μείωση της εργασίας.  
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34. Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης ή μη ανάλογης απόδοσης αρχίζει να λειτουργεί, όταν  

α. το μέσο μεταβλητό κόστος (AVC) γίνεται μηδέν (0).   
β. το οριακό προϊόν (MP) αυξάνεται.  
γ. το οριακό προϊόν (MP) αρχίζει να μειώνεται.   
δ. το μέσο προϊόν (AP) γίνεται μηδέν (0). 

 

35. Όταν το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν, τότε  
α. το μέσο προϊόν είναι ίσο με το οριακό προϊόν.  
β. το μέσο προϊόν αυξάνεται.  
γ. το συνολικό προϊόν γίνεται μέγιστο.  
δ. το συνολικό προϊόν μειώνεται. 

 

36. Το οριακό προϊόν της εργασίας υπολογίζεται ως εξής: 

α.   
 κόστουςσυνολικού  τουμεταβολή

 προϊόντοςσυνολικού  τουμεταβολή
 

β.   
 προϊόντοςσυνολικού  τουμεταβολή

εργασίας  της ποσότητας τηςμεταβολή
 

γ.   
εργασίας  της ποσότητας τηςμεταβολή

 προϊόντοςσυνολικού  τουμεταβολή
 

δ.   
 προϊόντοςσυνολικού  τουμεταβολή

 κόστουςσυνολικού  τουμεταβολή
 

 

37. Στη βραχυχρόνια περίοδο, καθώς η παραγωγή αυξάνεται, το οριακό προϊόν:  
α. αυξάνεται πάντοτε.  
β. μειώνεται πάντοτε.  
γ. αυξάνεται στην αρχή και μετά μειώνεται.  
δ. μειώνεται στην αρχή και μετά αυξάνεται. 

 

38. Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης είναι η αιτία που:  
α. το μέσο σταθερό κόστος φθίνει διαρκώς.  
β. το συνολικό προϊόν αυξάνεται με αύξοντα ρυθμό.  
γ. από ένα επίπεδο παραγωγής και μετά το μέσο μεταβλητό κόστος αυξάνεται.  
δ. το μέσο προϊόν στα αρχικά επίπεδα παραγωγής είναι μικρότερο από το οριακό προϊόν. 
 

39. Το μέσο προϊόν παίρνει τη μέγιστη τιμή του, όταν 
α. το οριακό προϊόν είναι μηδέν 
β. το συνολικό προϊόν παίρνει τη μέγιστη τιμή του 
γ. το οριακό προϊόν είναι ίσο με το μέσο προϊόν 
δ. το οριακό προϊόν γίνεται αρνητικό. 
 

40. Το συνολικό προϊόν γίνεται μέγιστο, όταν 
α. το μέσο προϊόν είναι ίσο με το οριακό προϊόν 
β. το μέσο προϊόν είναι μέγιστο 
γ. το οριακό προϊόν είναι μέγιστο 
δ. το οριακό προϊόν είναι μηδέν. 
 

41. Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης αρχίζει να λειτουργεί, όταν:  
α. το μέσο προϊόν είναι ίσο με το οριακό προϊόν  
β. το συνολικό προϊόν γίνεται μέγιστο  
γ. το οριακό προϊόν γίνεται αρνητικό  
δ. το οριακό προϊόν αρχίζει να μειώνεται. 
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42. Μια επιχείρηση, με μοναδικό μεταβλητό συντελεστή την εργασία, μεγιστοποιεί το μέσο προϊόν της εργασίας, 

όταν απασχολεί πέντε εργάτες και το οριακό προϊόν του πέμπτου εργάτη είναι 32. Το συνολικό προϊόν της 
επιχείρησης, όταν απασχολεί πέντε εργάτες, είναι  
α. 64  
β. 80  
γ. 160  
δ. 320. 

 

43. Μια επιχείρηση λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής. Όταν παράγει 40 μονάδες, παρουσιάζει μέσο 
μεταβλητό κόστος 8 χρηματικές μονάδες και συνολικό κόστος 400 χρηματικές μονάδες. Το σταθερό κόστος 
(FC) της επιχείρησης είναι  
α. FC=80 χρηματικές μονάδες  
β. FC=320 χρηματικές μονάδες 
γ. FC=5 χρηματικές μονάδες 
δ. FC=40 χρηματικές μονάδες. 

 

44. Μια επιχείρηση χρησιμοποιεί ως μεταβλητούς συντελεστές την εργασία και πρώτες ύλες. Κάθε εργάτης 
αμείβεται με 1500 ευρώ. Επίσης, για κάθε μονάδα προϊόντος χρησιμοποιείται πρώτη ύλη αξίας 10 ευρώ. Τα 
σταθερά έξοδα της επιχείρησης ανέρχονται σε 300 ευρώ. Αν η επιχείρηση παράγει 20 μονάδες προϊόντος και 
χρησιμοποιεί πέντε (5) εργάτες, το συνολικό κόστος της διαμορφώνεται σε:  
α. 8.000 ευρώ  
β. 31.800 ευρώ  
γ. 10.800 ευρώ  
δ. 9.200 ευρώ.  
(Τα δεδομένα αναφέρονται στην ίδια μονάδα χρόνου). 

 
 
45. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της 1ης στήλης με τα στοιχεία της 2ης στήλης (δύο στοιχεία της στήλης ΙΙ 

περισσεύουν) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


