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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 

 
 
 

ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2010 
 

 
 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ  ΙΙ  ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 
 
 
 

Μάθημα:  ΣΔΥΝΙΚΗ ΣΩΝ ΠΩΛΗΔΩΝ 
 
Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ: Παπαζκεςή 4 Ιοςνίος 2010 
     11:00 -  13:30 
 
 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΞΙ  
( 6 )  ΔΛΙΓΔ 

 
 
 
ΟΓΗΓΙΔ: 

 Να απαληήζεηε όιεο ηηο εξσηήζεηο θαη ησλ ηξηώλ κεξώλ Α΄, Β΄  και  Γ΄ ζην 
ηεηξάδηό ζαο. 

 Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κε πξνγξακκαηηζκέλεο ππνινγηζηηθήο κεραλήο. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή άιινπ κέζνπ. 

 Σηηο απαληήζεηο ζαο λα κε γξάςεηε ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία.  
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ΜΔΡΟ Α΄ 
 

Δπώηηζη 1 

Οη πσιήζεηο κηαο επηρείξεζεο γηα ην έηνο 2009 ήηαλ €2.000.000. Τν θέξδνο ηεο 
επηρείξεζεο είλαη 20% επί ησλ πσιήζεσλ. Σην πην θάησ δηάγξακκα θαίλνληαη νη 
πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο αλά επαξρία.  

Πωλήζειρ 2009
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Λάξλαθα Λεκεζόο Λεπθσζία Πάθνο

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα πην πάλσ δεδνκέλα λα ππνινγίζεηε: 

α) ην θέξδνο ηεο επηρείξεζεο αλά επαξρία θαη                                              (Μονάδερ 10) 

β) ην ζπλνιηθό θέξδνο  ηεο επηρείξεζεο.                                                         (Μονάδερ 2) 

ημείωζη: 

Σην ηεηξάδην ησλ απαληήζεώλ ζαο, λα θαίλνληαη όινη νη ππνινγηζκνί.          

       (ύνολο Μονάδων 12) 

Δπώηηζη 2 

«Η Έπεςνα ηων σαπακηηπιζηικών ηηρ αγοπάρ - ποιοηική ανάλςζη, αζρνιείηαη 
κε ηελ πεξηγξαθή θαη εθηίκεζε ηεο αγνξάο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ κε βάζε 
ηππνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαλαισηώλ». 

Να αλαιύζεηε ην αληηθείκελν ηεο Έξεπλαο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο αγνξάο.   

                                                                                                                         (Μονάδερ 4) 

Δπώηηζη 3 

Να δώζεηε ηνπο νξηζκνύο: α) ηεο αγοπάρ, θαη β) ηεο ζςναλλαγήρ.             (Μονάδερ 6) 
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Δπώηηζη 4 

ΣΙΓΑΡΟ;  ΟΥΙ  ΔΤΥΑΡΙΣΩ! 

 
 

«Η δηαθήκηζε απνηειεί έλα από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο ηνπ ζύγρξνλνπ 
νηθνλνκηθνύ θαη θνηλσληθνύ ζπζηήκαηνο». 

 
α) Τη  επηδηώθεη ε δηαθήκηζε ηεο πην πάλσ εηθόλαο;                                        (Μονάδερ 3)  

β) Να αλαθέξεηε ηξία βαζηθά ζηνηρεία νπνηαζδήπνηε δηαθήκηζεο.                 (Μονάδερ 3) 

γ) Να γξάςεηε δύν επηρεηξήκαηα ςπέπ θαη δύν καηά ηεο δηαθήκηζεο.            (Μονάδερ 2) 

                                                                                                          (ύνολο Μονάδων 8) 

 
Δπώηηζη 5 

 «Μηα απνζήθε πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηείηαη όζν ην δπλαηό πιο 
αποηελεζμαηικά, γη' απηό νη ππεύζπλνη 
ηεο απνζήθεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ 
ππόςε  θάπνηνπο ζεκαληηθνύο 
παξάγνληεο».  

 

 
 

 
Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο ζεκαληηθνύο παξάγνληεο γηα ηε ζσζηή δηαξξύζκηζε κηαο 
ζύγρξνλεο θαη νξγαλσκέλεο απνζήθεο όπσο θαίλεηαη ζηελ πην πάλσ εηθόλα. 

                                                           Μονάδερ 4) 

  (ύνολο Μονάδων Μέποςρ Α΄ 34)   
 

ΣΔΛΟ ΜΔΡΟΤ Α΄   
ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ ΣΟ ΜΔΡΟ Β΄ 



Σειίδα 4 από 6 

ΜΔΡΟ Β΄ 

Δπώηηζη 1 

Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο Σηήιεο Α΄ κε ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη ζηε Σηήιε Β΄. 
Από ηνλ πην θάησ πίλαθα λα αληηγξάςεηε κόλν ηε Σηήιε  Γ΄ θαη λα ηε ζπκπιεξώζεηε: 
 

Τύπος Πελάτη 
(Στήλη Α΄) 

Αντιμετώπιση τοσ πελάτη ή ταρακτηριστικά τοσ 
(Στήλη Β΄) 

Αντιστοίτιση 
(Στήλη Γ΄) 

1.  Απαηηεηηθόο α.  Ο πσιεηήο πξέπεη λα ηνλ εμππεξεηεί κε 
ηαρύηεηα. 1. .............. 

2.  Αλαπνθάζηζηνο β.  Ο πσιεηήο επγεληθά θαη κεζνδηθά 
αληηκεησπίδεη  ηελ θαηάζηαζε ρσξίο λα 
παξαζπξζεί ζε αλάινγε ζπκπεξηθνξά. 2. ............. 

3.  Σπλεζηαικέλνο  γ.  Αληηκεησπίδεηαη κε πνιιή επγέλεηα θαη 
ιεπηόηεηα από ηνλ πσιεηή.     3. ............... 

4.  Ιζρπξνγλώκσλ δ.  Ο πσιεηήο ηνλ αθνύεη κε ππνκνλή ηνλ 
δηαθόπηεη επγεληθά  πξνζπαζώληαο λα ηνλ 
πείζεη.  4. .............. 

5.  Φιύαξνο  ε.  Ο πσιεηήο δελ πξέπεη πνηέ λα ηνλ ζέζεη 
κπξνζηά ζε δηιήκκαηα. 5. .............. 

6.  Δξηζηηθόο, απζάδεο ζη.  Γίλνληαη όιεο νη δηεπθξηλήζεηο από ηνλ 
πσιεηή θαη ν πειάηεο αθήλεηαη λα κηιά 
πεξηζζόηεξν. 6. .............. 

 δ.  Ο πειάηεο επηκέλεη ππεξβνιηθά ζε 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην εκπόξεπκα.  

 

  (Μονάδερ 6) 

Δπώηηζη 2 

Έλαο έκπνξνο αγνξάδεη θαη πσιεί κεηαρεηξηζκέλα απηνθίλεηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
2009 αγόξαζε 100 απηνθίλεηα πξνο €8.000 ην έλα, ζπλ 15% Φ.Π.Α. Ο έκπνξνο 
πνύιεζε θαη ηα 100 απηνθίλεηα πξνο €11.500 ην έλα (ζηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη 15% 
Φ.Π.Α.).                                                                                                 

Να ππνινγίζεηε:     

α)   Πόζα πιήξσζε ζπλνιηθά γηα ηελ αγνξά ησλ 100 απηνθηλήησλ. 

β)   Τηο ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο ηνπ εκπόξνπ. 

γ)   Τν ζπλνιηθό πνζό ηνπ Φ.Π.Α.: 

i. πνπ πιήξσζε γηα ηελ αγνξά ησλ απηνθηλήησλ.  

ii. πνπ εηζέπξαμε από ηηο πσιήζεηο ησλ απηνθηλήησλ. 

iii. πνπ πιήξσζε ζην θξάηνο. 

(Μονάδερ 11) 
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Δπώηηζη 3 

Οη ζηόρνη ηνπ Κππξηαθνύ Σπλδέζκνπ Καηαλαισηώλ είλαη ε 
πξνάζπηζε θαη ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 
θαηαλαισηή.   

α) Έλα από ηα δηθαηώκαηα απηά είλαη θαη ην δικαίωμα ηηρ 
εκλογήρ.  Σύκθσλα κε ηε δηπιαλή εηθόλα ην δηθαίσκα 
απηό έρεη παξαβηαζηεί;  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ 
απάληεζή ζαο.   

β) Να αλαθέξεηε ηξία άιια δηθαηώκαηα πνπ πξναζπίδεηαη 
ν Κππξηαθόο Σύλδεζκνο Καηαλαισηώλ.  

(Μονάδερ 6) 

Δπώηηζη 4 

 «Η ζπζθεπαζία απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ πξνώζεζε ησλ πσιήζεσλ. 
Μηα ζσζηή ζπζθεπαζία εθηόο από ην όηη πξνζηαηεύεη θαιύηεξα ην πξντόλ θαη 
δηαηεξεί ηελ αλζεθηηθόηεηά ηνπ, δηεπθνιύλεη ηνλ θαηαλαισηή θαη ηνλ βνεζά ζηε 
δηαθνξνπνίεζε θαη αλαγλώξηζε ηνπ πξντόληνο. Μ' απηό ηνλ ηξόπν ρξεζηκεύεη σο 
κέζν γηα ηελ αύμεζε ησλ πσιήζεσλ, ηελ πξνώζεζε θαη επηηπρία ηνπ πξντόληνο». 

Να αλαθέξεηε θαη λα εμεγήζεηε δύν βαζηθνύο ιόγνπο πνπ επηβάιινπλ ηε ζπζθεπαζία 
ησλ πξντόλησλ.                                                                                              (Μονάδερ 6) 

Δπώηηζη 5 

Καμπύλη Πωλήζεων 

0 1 2 3 4 5Υπόνορ

Π
ω

λ
ή

ζ
ει

ρ

 

Παξαηεξώληαο ηελ πην πάλσ Κακπύιε Πσιήζεσλ λα αλαθέξεηε κε ζεηξά εμέιημεο ηα 
πέληε ζηάδηα ηνπ θύθινπ δσήο ελόο πξντόληνο.  

(Μονάδερ 5) 
  (ύνολο Μονάδων Μέποςρ Β΄ 34)   

 

ΣΔΛΟ ΜΔΡΟΤ Β΄   
ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ ΣΟ ΜΔΡΟ Γ΄ 
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ΜΔΡΟ Γ΄ 

Δπώηηζη 1 

Αο ππνζέζνπκε πσο είζηε δηεπζπληηθό ζηέιερνο 
ζε κηα κεγάιε εηαηξεία κε αιπζίδα ππεξαγνξώλ. 
Ο ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξείαο ελδηαθέξεηαη λα 
αλνίμεη κηα λέα ζύγρξνλε ππεξαγνξά θαη ζαο 
δεηά λα ηνπ εηζεγεζείηε  γξαπηώο ηε ζέζε 
εγθαηάζηαζήο ηεο.  
 

Με ηε βνήζεηα ηεο εηθόλαο λα αλαπηύμεηε ηνπο ηξεηο θπξηόηεξνπο παξάγνληεο πνπ πξέπεη 
λα ιάβεηε ζνβαξά ππόςε, όηαλ επηιέγεηαη ε ζέζε εγθαηάζηαζεο ελόο θαηαζηήκαηνο 
ιηαληθνύ εκπνξίνπ.                                   

(Μονάδερ 9) 
Δπώηηζη 2 

Ο Γηώξγνο Αλδξένπ, πνπ είλαη κεραλόβηνο, ζέιεη λα αγνξάζεη κηα κεγάιεο αμίαο 
κνηνζπθιέηα 1500 θπβηθώλ.  
  

Να αλαθέξεηε θαη λα εμεγήζεηε ηξεηο πεγέο πιεξνθνξηώλ πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα θάλεη 
ηε ζσζηή επηινγή.  

(Μονάδερ 6) 
Δπώηηζη 3 

Ο Σ. Σεξηαλόπνπινο είλαη πεξηνδεύσλ πσιεηήο ζε επηρείξεζε εκπνξίαο θαη δηαλνκήο 
παηδηθώλ παηρληδηώλ.  Ακείβεηαη κε ζηαζεξό κηζζό €600 ην κήλα θαη 5% πξνκήζεηα πάλσ 
ζηηο πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί.  Καηά ηνπο κήλεο Μάξηην κέρξη θαη Μάην ηνπ 2010 
έθαλε ηηο αθόινπζεο πσιήζεηο:  
 

Μήναρ Μάξηηνο Απξίιηνο Μάηνο 

Πωλήζειρ (€) 20.000 25.000 16.000 
 

Να ππνινγίζεηε πόζν είλαη ην εηζόδεκα ηνπ Σ. Σεξηαλόπνπινπ γηα ηνλ θαζέλα από ηνπο 
πην πάλσ κήλεο μερσξηζηά.                                                                                 (Μονάδερ 6) 

Δπώηηζη 4 

«Σε όια ηα θαηαζηήκαηα ε δηαξξύζκηζε ησλ θαηαζθεπώλ θαζνξίδεηαη από ηνλ ηύπν 
ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε. Τν θάζε είδνο εκπνξεύκαηνο 
ηνπνζεηείηαη κε μερσξηζηό ηξόπν γηα λα δηεπθνιύλεηαη ν πειάηεο ζηελ εθινγή ηνπ». 

 

Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο θαλόλεο πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη ζε ζρέζε κε ηελ έθζεζε 
εκπνξεπκάησλ.                                                                                                    (Μονάδερ 6)                                                                               

Δπώηηζη 5 

Πνηνπο ζεκαληηθνύο πεξηνξηζκνύο έρεη ε πώιεζε κέζσ ηειεθώλνπ ζε ζρέζε κε ηελ 
πξνζσπηθή πώιεζε;                                                                                           (Μονάδερ 5) 

 (ύνολο Μονάδων Μέποςρ Γ΄  32) 
(ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΩΝ 100) 

 

---- ΣΔΛΟ ---- 

 


