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ΕΝΤΥΠΟ-ΑΡΩΓΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 

ΣΤΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύσσωμο  

το φροντιστήριο  

ΝΕΑ ΣΥΜΒΟΛΗ 

σας εύχεται 

 

 

Πρέπει να αξιοποιήσετε κατάλληλα 

το χρονικό διάστημα των εορτών 
 

Μην έχετε την ψευδαίσθηση πως οι Πανελλαδικές είναι ακόμα  μακριά για σας. 

Αν θέλετε να εισαχθείτε σε μια από τις λεγόμενες καλές σχολές, πρέπει να 

εκμεταλλευτείτε τις γνώσεις της β΄λυκείου.  

Αυτές είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την επιτυχία σας το 2021.  

Επομένως, αυτά τα Χριστούγεννα μην τα σπαταλήσετε σε βόλτες και 

τηλεοράσεις. 

Κάντε κάτι για σας, για το μέλλον σας...ΔΙΑΒΑΣΤΕ! 

Με το συγκεκριμένο έντυπο, πιστεύουμε πως θα οργανώσετε καλύτερα τη 

μελέτη σας. 

 Φίλια Γ. Σταυρακάκη 

 



                                                                                                        Σωτήρος   40 & Υψηλάντου 149 
                                                     www.nea-simboli.gr                            2104100055-56 
 

Σελ.2   Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  2
ο
-  3

ο
-  4

ο
 ΕΠΕ 

 
 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ Ι (Μη λογοτεχνικό) 
 
Η κανονικότητα των ΑΜΕΑ  Χρήστος Θεοδωρόπουλος, εφημ. Το Βήμα  
26 Σεπτεμβρίου 2016 
 
Σκοπός του παρακάτω άρθρου είναι η κοινωνιολογική προσέγγιση της 

αναπηρίας. Αφορμή για τη συγγραφή του αποτέλεσαν, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες 
και ο θαυμασμός μου προς όλους τους συμμετέχοντες για τη δύναμη ψυχής που 
κατέδειξαν. 

Αρχικά, ο κοινωνικός αποκλεισμός, περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο εννοιών 
όπως οι ανισότητες, η φτώχεια κ.α. Μεγάλες ομάδες του πληθυσμού αποκλείονται 
από την συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή 
και κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν. Η έννοια της αναπηρίας, αποτελεί µια 
κοινωνική κατασκευή η οποία αλλάζει και ορίζεται τοπικά και χρονικά. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα να μεταβάλλεται και ο τρόπος αντιμετώπισης των ατόμων µε αναπηρία 
από το περιβάλλον τους. 

Στην κοινωνιολογία, το ερώτημα εστιάζεται στο τι προκαλεί την αναπηρία, 
δίνοντας έμφαση όχι στους ιατρικούς παράγοντες αλλά στους κοινωνικούς. Το 
κοινωνικό μοντέλο δεν αρνείται το πρόβλημα της αναπηρίας αλλά σε αντίθεση µε το 
ιατρικό μοντέλο, παύει να ενοχοποιείται το άτομο και η ευθύνη αναζητείται στην 
κοινωνία. Πλέον, η αναπηρία τοποθετείται σε ένα απαγορευτικό και καταπιεστικό 
κοινωνικό περιβάλλον. 

Οι περισσότεροι περιορισμοί οι οποίοι επιβάλλονται σε άτομα με ειδικές 
ανάγκες δεν αποτελούν φυσιολογική ή αναπόφευκτη συνέπεια της ανικανότητάς 
τους, αλλά αποτελούν απόρροια ενός κοινωνικού περιβάλλοντος το οποίο αδυνατεί 
να αφουγκραστεί τις ανάγκες συγκεκριμένων ατόμων. Η κοινωνιολογική προσέγγιση 
αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι έχουν φυσικές, διανοητικές ή ψυχολογικές διαφορές 
μεταξύ τους. 

Αυτό όμως δε συνεπάγεται στην ανικανότητα των ατόμων µε ειδικές ανάγκες 
απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, διότι παρατηρείται πως η ίδια η κοινωνία πολλάκις 
δε δύναται να προσαρμόσει και να περιλάβει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αυτά 
είναι «κανονικά».Η αναπηρία, λοιπόν, δεν αποτελεί ίδιον του ατόμου αλλά θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια σύνθετη ομάδα συνθηκών. 

Η κοινωνία αδυνατώντας να αφουγκραστεί τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων 
τους καθιστά ανάπηρους αποκλείοντας τους από το δικαίωμα της πλήρους 
συμμετοχής τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι και τους τοποθετεί σε µια περιθωριακή 
θέση εξάρτησης, φτώχειας, ανεργίας και διάψευσης των ίσων δικαιωμάτων που 
δικαιούνται ως πολίτες. Εφόσον η κοινωνία αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες όλων 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας 
 

 

https://www.tovima.gr/editor/%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b8%ce%b5%ce%bf%ce%b4%cf%89%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%82
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των ατόμων, ανεξάρτητα από τις κινητικές τους ικανότητες και το νοητικό τους 
επίπεδο, τότε αυτόματα τους περιθωριοποιεί και τους στιγματίζει ως «ανάπηρους». 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα άτομα με ειδικές ανάγκες να πρέπει να 
υπερβούν πολλά εμπόδια, προκειμένου να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνία 
πράγμα που αποτελεί και αναφαίρετο δικαίωμα τους. Οι περιορισμοί είναι πολλοί και 
έχουν ως σημείο αναφοράς το πρότυπο του «φυσιολογικού ατόμου» και έπονται οι 
αρνητικές συμπεριφορές, οι προκαταλήψεις, ο στιγματισμός αλλά και εδραιωμένες 
διακρίσεις οι οποίες ξεκινούν από τη μη προσβασιμότητα, την διαχωριστική 
εκπαίδευση μέχρι και τον εργασιακό αποκλεισμό. 

Σημαντικό ρόλο στο σημείο αυτό διαδραματίζει η πολιτεία η οποία 
οφείλει να σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρεμβάσεων για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων εναντίον των ΑΜΕΑ σ’ όλα τα επίπεδα. 
Αξιοσημείωτος είναι και ρόλος της εκπαίδευσης ο οποίος μπορεί να συμβάλει ριζικά 
στην αλλαγή της νοοτροπίας απέναντι στα ΑΜΕΑ μέσα από το σεβασμό στη 
διαφορετικότητα. Καταλυτικό ρόλο σ’ μια τέτοια διαδικασία διαδραματίζουν οι 
κοινωνικοί επιστήμονες και ειδικότερα οι Κοινωνιολόγοι οι οποίοι με τις 
εξειδικευμένες γνώσεις τους σε θέματα προκαταλήψεων, ρατσισμού και κοινωνικού 
αποκλεισμού θα μπορέσουν να βοηθήσουν στην άμβλυνση τέτοιων φαινομένων. 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙ (ραβδόγραμμα) 
 
 

 
 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙΙ (λογοτεχνικό κείμενο) 
 
Μόνωση του Νικηφόρου Βρεττάκου 
 
Γεννήθηκα σε μια κορφή 
που είχε μπροστά μια θάλασσα, 
που είχε σιμά τον ουρανό 
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κ΄ ήταν σα θαύμα ονείρου. 
Μα όταν η μάνα μου καλά 
μ’ είδε μες στην αγκάλη της, 
φοβήθη και με πέταξε 
στην αγκαλιά του απείρου. 
  
Κάμπος νερό δε μού δωσε 
κι άνθρωπος δε με χάιδεψε. 
Μου βαλαν πίκρα στο ψωμί 
κι αγκάθια στα σκουτιά* μου. 
Κι ενώ τον ήλιο της αυγής 
και γω να φτάσω πήγαινα, 
σαν πτώμα πίσω μου βαρύ 
έσερνα τη σκιά μου. 
  
Κανένα πλάσμα στη ζωή 
Κ’ εμένα δε μ’ αγάπησε 
και τα παιδιά μου βγάζανε 
την γλώσσα όταν περνούσα. 
 
Κρυφή χαρά μ’ απόμενε 
μέχρι θανάτου ν’ αγαπώ 
τα πλάσματα του κόσμου. 
Μα όταν τους άνοιγα κ’ εγώ 
την αγκαλιά μου, φεύγανε 
κι ακούμπαγα στα χέρια μου 
κ’ έκλαιγα μοναχός μου. 
 
Σα σκοτεινό μετέωρο 
που η δίνη το σφεντόνισε 
μες στ’ άπειρο, πάντα άπειρο 
μου μένει να διασχίσω; 
Μέσα σε στρώματα σιωπής 
θα πλέω νυχτιών ατέλειωτων; 
(Ρωτούσα: Πότε θα βρεθεί 
μια γη να σταματήσω;) 
Μα το ‘λεγα τόσο σιγά 
να μη μ’ ακούσουν γύρω μου. 
Δεν ήθελα να φταίει κανείς 
επειδή εγώ πονούσα. 
 
Μ’ απόψε, που κατάμαυρη 
μπροστά μου απλώθη η θάλασσα 
κι άγρια το ρεύμα επάνω μου 
φουσκώνει της αβύσσου 
κ’ έριξα τη στερνή ματιά 
στο σκοτεινό πλανήτη σου, 
θα θελα, Κύριε, να μου πεις 
αν είμ’ εγώ παιδί σου. 
 
 *Σκουτιά = χοντρό ρούχο, ύφασμα. 
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1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Να παρουσιάσετε συνοπτικά σε 60-80 λέξεις τις απόψεις του 
αρθρογράφου σχετικά με τις επιπτώσεις που βιώνουν τα Α.με.Α από τον 
κοινωνικό ρατσισμό κι πως η πολιτεία μπορεί να τον περιορίσει.  
      [Μονάδες 15] 
 
2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Ερώτημα 1ο 
Ο αρθρογράφος δηλώνει ότι «Σκοπός του παρακάτω άρθρου είναι η 
κοινωνιολογική προσέγγιση της αναπηρίας…». Πώς ο τρόπος με τον 
οποίο επέλεξε να τον αναπτύξει υπηρετεί αυτήν τη σκοπιμότητα (για την 
απάντηση σας να κάνετε παραπομπές μέσα από το κείμενο).  
       [Μονάδες 15] 
Ερώτημα 2ο  
Να συγκρίνετε τα στοιχεία που καταγράφονται στο άρθρο σχετικά με την 
κοινωνική αντιμετώπιση που βιώνουν τα  Α.με.Α με τα αντίστοιχα πορίσματα 
που παρουσιάζονται στο ραβδογραμμα. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας 
με παραπομπές μέσα από το κείμενο Ι. 
          [Μονάδες 
15] 
Ερώτημα 3ο  
α. Να αναζητήσετε στην πέμπτη, έκτη, έβδομη παράγραφο («Αυτό όμως 
…εργασιακό αποκλεισμό») τους συνδέτες (διαρθρωτικές λέξεις, φράσεις) και να 
αναδείξετε την επιρρηματική τους σημασία.        
     

β. Ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί το γ ενικό και πληθυντικό .Να ερμηνεύσετε 
την επιλογή του σε σχέση με το σκοπό που επιδιώκει να πετύχει.   
  [Μονάδες 10] 
 
3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το κύριο θέμα που θίγει το ποίημα (μονάδες 
4); Πώς αποδεικνύεται μέσα από την παρουσίαση του ήρωα και της 
κατάστασης του; Να τεκμηριώσετε την απάντηση σας με τρία στοιχεία 
(φράσεις, εκφραστικούς τρόπους)  από αυτό (μονάδες 6). Στην απάντηση 
που θα αναπτύξετε σε 200 περίπου λέξεις να αναφερθείτε και στα 
συναισθήματα που σας δημιουργεί (μονάδες 5).    
         [Μονάδες 15] 
 
4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ: 
Να γράψετε τις απόψεις σας, που θα παρουσιάσετε στη Βουλή των εφήβων, σχετικά 
με τα μέτρα της πολιτείας για την ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην 
κοινωνία (αντλώντας στοιχεία και από το κείμενο Ι) και στην παραγωγή  σε 350-400 
λέξεις. [Μονάδες 30] 

   

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Ε. ΓΙΟΒΑΝΑΚΗ, Φ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ 
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ΑΛΓΕΒΡΑ  

 

ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Να κάνετε επανάληψη στις παρακάτω θεματικές ενότητες. Για κάθε ενότητα να 
προσέξετε ιδιαίτερα τις ασκήσεις που προτείνονται. Επίσης θα δοθούν 
ασκήσεις για την περίοδο των εορτών στην τάξη. 
 

Από σχολικό βιβλίο  Ασκήσεις βιβλίου Ασκήσεις φυλλαδίου 

 

Μη Γραμμικά Συστήματα 

 

 

Σελ. 27: 1,2 Σελ. 28 2,4,5 

 

Συναρτήσεις Σελ. 38-39: 3,4,5 

Σελ. 46: 6 

Σελ 18: 1,2,3,4 

Τριγωνομετρικοί Αριθμοί  

Γωνίας 

Σελ. 58: 4,5,6 

Σελ. 59: Β΄ ομάδα:  2 

Σελ 24-25: 1,2,9 

Βασικές τριγωνομετρικές 

ταυτότητες 

Σελ. 63: 1,2,3,4,10 

Σελ. 64: 11,12,13,  

Β΄ ομάδα:  1 

Σελ 24-25: 12 

Αναγωγή στο 1ο  

τεταρτημόριο 

Σελ. 70 : 3,4,5,6 

Σελ. 71, Β΄ομάδα : 1,2 

Σελ 24-25: 4 

Μελέτη των συναρτήσεων  

ημx, συνx, εφx 

Σελ 81 : 1,2,5 

Σελ 82-83 : 6 

Β΄ ομάδα:1,3  

Σελ 26: 15,16,17 

Τριγωνομετρικές εξισώσεις Σελ 88-89 : 1-6,8-12 

Β΄ομάδα : 1,2,3 5 

Σελ 27: 21,22,23,24 

   

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΣΑΣ 

ΟΔΗΓΗΣΕ ΕΔΩ ΜΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨHΣ. 
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ΦΥΣΙΚΗ ΥΛΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  

 
1. Κατά την κρούση μεταξύ δύο σωμάτων 
(α) τα σώματα έρχονται οπωσδήποτε σε επαφή. 
(β) η ορμή και η κινητική ενέργεια του συστήματος διατηρείται. 
(γ) ασκούνται ισχυρές δυνάμεις για μικρό χρονικό διάστημα. 
(δ) η ορμή κάθε σώματος παραμένει σταθερή. 
 
2. Μια ελαστική σφαίρα μάζας m1 κινείται με ταχύτητα 


 και 

συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με μια άλλη σφαίρα μάζας m2. Αν ο 
λόγος των μαζών των δύο σφαιρών είναι m1/m2 = 1, τότε : 
(α) η σφαίρα m1 ακινητοποιείται μετά την κρούση. 
(β) η ορμή της σφαίρας m1 διατηρείται σταθερή κατά την κρούση. 
(γ) όλη η κινητική ενέργεια της σφαίρας m1 μεταβιβάζεται στη δεύτερη σφαίρα. 
(δ) η τελική κινητική ενέργεια κάθε σφαίρας είναι ίση με το μισό της ολικής 
κινητικής ενέργειας του συστήματος. 
 
3. Μια ελαστική σφαίρα μάζας m1 κινείται με ταχύτητα 


 και 

συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με δεύτερη σφαίρα μάζας m2>>m1. 
(α) Όλη η κινητική ενέργεια της σφαίρας m1 μεταβιβάζεται στη δεύτερη 
σφαίρα. 
(β) Η σφαίρα m1 ακινητοποιείται μετά την κρούση. 
(γ) Η κινητική ενέργεια της σφαίρας m1 δεν υφίσταται μεταβολή. 
(δ) Η ορμή της σφαίρας m1 δε μεταβάλλεται κατά την κρούση. 
 
4. Μια σφαίρα Α συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητη, αρχικά, 
σφαίρα Β ίσης μάζας. Η ταχύτητα της σφαίρας Α μετά την κρούση : 
(α) είναι οπωσδήποτε ίδιας κατεύθυνσης με την αρχική ταχύτητά της. 
(β) είναι αντίθετη της αρχικής ταχύτητά της. 
(γ) είναι ίσου μέτρου με την ταχύτητα της σφαίρας Β. 
(δ) είναι μηδέν. 
 
5. Μια ελαστική σφαίρα μάζας m1 κινείται με ταχύτητα 


 και 

συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με δεύτερη σφαίρα μάζας m2<<m1. Τι 

από τα παρακάτω ισχύει για τις ταχύτητες /
1


 και /

2


 των δύο σφαιρών 

μετά την κρούση; 
(α) υ1

/   0 και υ2
/   υ 

(β) υ1
/   –υ και υ2

/   υ 
(γ) υ1

/   2υ και υ2
/   υ 

(δ) υ1
/   υ και υ2

/   2υ 
 

Μαθήματα Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 
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6. Μια σφαίρα μάζας m1 συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με 
ακίνητη, αρχικά, σφαίρα μάζας m2. Μετά την κρούση η σφαίρα m1 
συνεχίζει να κινείται στην ίδια κατεύθυνση. Συμπεραίνουμε ότι : 
(α) m1 > m2  (β) m1 < m2  (γ) m1 = m2  (δ) m1 << m2 
 
7. Μια σφαίρα μάζας m1 συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με 
ακίνητη, αρχικά, σφαίρα μάζας m2. Μετά την κρούση η σφαίρα m1 
συνεχίζει να κινείται στην ίδια κατεύθυνση με ταχύτητα σχεδόν ίσου 
μέτρου με την αρχική. Συμπεραίνουμε ότι : 
 

(α) m1 > m2  (β) m1 < m2  (γ) m1 >> m2  (δ) m1 << m2 
8. Μια ελαστική σφαίρα, πολύ μεγάλης μάζας m1, κινείται με ταχύτητα 



 και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με δεύτερη σφαίρα μάζας m2. 
Αν m1 >> m2, τι από τα παρακάτω ισχύει; 
(α) Η ορμή της σφαίρας m1 διπλασιάζεται κατά μέτρο. 
(β) Η ορμή της σφαίρας m1 είναι πρακτικά αμετάβλητη. 
(γ) Το μεγαλύτερο μέρος της κινητικής ενέργειας της πρώτης σφαίρας 
μεταβιβάζεται στην αρχικά ακίνητη σφαίρα. 
(δ) Οι ορμές των δύο σφαιρών έχουν ίσα μέτρα μετά την κρούση. 
  
9. Μια σφαίρα Α μάζας m1 συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με 

ταχύτητα 1


 με ακίνητη, αρχικά, σφαίρα Β μάζας m2. Αν το μέτρο της 

ταχύτητας της σφαίρας Α μετά την κρούση είναι υ1
/ = υ1/2, τότε η μάζα 

της σφαίρας Β είναι : 
(α) m1/3 (β) 3m1 (γ) m1/3 ή 3m1  (δ) m1/2 ή 2m1 
 
10. Μια σφαίρα A μάζας m1 κινείται με ταχύτητα 


 και συγκρούεται 

κεντρικά και ελαστικά με δεύτερη σφαίρα B μάζας m2 που είναι αρχικά 
ακίνητη. Ο λόγος των μαζών των δύο σφαιρών είναι m1/m2 = 3. 
Α. Η ταχύτητα της σφαίρας Β μετά την κρούση είναι : 
(α) υ/2   (β) 2υ   (γ) 3υ   (δ) 3υ/2 
Β. Το ποσοστό της κινητικής ενέργειας της σφαίρας Α που 
μεταβιβάστηκε στη σφαίρα Β είναι : 
(α) 75%  (β) 25%  (γ) 50%  (δ) 80% 
 
11. Μια σφαίρα A μάζας m1 κινείται με ταχύτητα 


 και συγκρούεται 

κεντρικά και ελαστικά με δεύτερη σφαίρα B μάζας m2 που είναι αρχικά 
ακίνητη. Αν ο λόγος των μαζών είναι m1/m2 = λ, ο λόγος των κινητικών 
ενεργειών των δύο σφαιρών είναι : 
(α) Κ1

//Κ2
/ = (λ – 1)2/4λ   (β) Κ1

//Κ2
/ = (λ + 1)2/2λ 

(γ) Κ1
//Κ2

/ = λ     (δ) Κ1
//Κ2

/ = λ2/λ + 1 
 
12. Μια σφαίρα Α μάζας m κινείται με ταχύτητα υ1 = 10m/s και 
συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με δεύτερη σφαίρα B ίσης μάζας, 
που είναι αρχικά ακίνητη. Οι ταχύτητες των δύο σφαιρών μετά την 
κρούση είναι : 
(α) υ1

/ = 0 και υ2
/ = 5m/s. 

(β) υ1
/ = -10m/s και υ2

/ = 10m/s. 
(γ) υ1

/ = -5m/s και υ2
/ = 5m/s. 
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(δ) υ1
/ = 0 και υ2

/ = 10m/s. 
 
13. Σφαίρα μάζας m πέφτει κατακόρυφα και συγκρούεται ελαστικά με 
ταχύτητα 


 με οριζόντιο επίπεδο. 

Α. Η μεταβολή της ορμής της σφαίρας έχει μέτρο 
(α) 0   (β) mυ   (γ) 2mυ  (δ) mυ/2 
Β. Η μεταβολή του μέτρου της ορμής είναι 
(α) 0   (β) mυ   (γ) 2mυ  (δ) mυ/2 
 
14. Σφαίρα μάζας m πέφτει κατακόρυφα και συγκρούεται ελαστικά με 
ταχύτητα 


 με οριζόντιο επίπεδο. Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας 

της σφαίρας είναι : 
(α) ΔΚ = 0   (β) ΔΚ = ½ mυ2   
(γ) ΔΚ = mυ2   (δ) ΔΚ = 2mυ2 
 
15. Μια σφαίρα προσπίπτει σε οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα 


 που 

σχηματίζει γωνία φ με την κάθετη στο σημείο πρόσπτωσης. Η κρούση 
είναι ελαστική. 
Α. Η κινητική ενέργεια της σφαίρας 
(α) παραμένει σταθερή. 
(β) διπλασιάζεται. 
(γ) υποδιπλασιάζεται. 
(δ) διατηρείται σταθερή μόνο στον άξονα χ (παράλληλος στο οριζόντιο 
επίπεδο). 
Β. Η ορμή της σφαίρας 
(α) παραμένει σταθερή. 
(β) μετά την κρούση είναι αντίθετη της αρχικής. 
(γ) δε μεταβάλλεται στον άξονα y (κάθετος στο οριζόντιο επίπεδο). 
(δ) διατηρείται σταθερή μόνο στον άξονα χ. 
 
16. Μια σφαίρα μάζας m πέφτει κατακόρυφα και συγκρούεται με 
οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα 


 και αναπηδά με ταχύτητα μέτρου υ/ = 

υ/2. 
Α. Η μεταβολή της ορμής της σφαίρας είναι 
(α) Δp = mυ/2  (β) Δp = 3mυ  (γ) Δp = 3mυ/2 (δ) Δp = 
mυ 
Β. Η κινητική ενέργεια της σφαίρας μετά την κρούση είναι 
(α) ίση με το 50% της αρχικής. 
(β) ίση με το 75% της αρχικής. 
(γ) ίση με το 25% της αρχικής. 
(δ) ίση με το 20% της αρχικής. 
 
17. Δύο σώματα συγκρούονται πλαστικά και κεντρικά. 
(α) Η μηχανική ενέργεια του συστήματος δε μεταβάλλεται. 
(β) Η κινητική ενέργεια του συστήματος δε μεταβάλλεται. 
(γ) Η κινητική ενέργεια του συστήματος μεταβάλλεται, ενώ η ορμή του 
παραμένει σταθερή. 
(δ) Η ορμή του συστήματος μεταβάλλεται. 
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18. Μια σφαίρα A μάζας m κινείται με ταχύτητα 


 και συγκρούεται 

μετωπικά και πλαστικά με αρχικά ακίνητη σφαίρα B μάζας m2. Η 
ταχύτητα του συσσωματώματος που προκύπτει από την κρούση έχει 
μέτρο υ/ = υ/3. Η σφαίρα Β έχει μάζα 
(α) 3m   (β) 3m/2  (γ) 4m  (δ) 2m 
 
19. Σφαίρα Α μάζας m1 συγκρούεται πλαστικά με αρχικά ακίνητη σφαίρα 
B μάζας m2. Η τελική κινητική ενέργεια του συστήματος είναι μικρότερη 
κατά 64% σε σχέση με την αρχική κινητική ενέργεια της σφαίρας Α. 
Α. Ο λόγος των μαζών των δύο σφαιρών είναι : 
(α) m1/m2 = 9/16   (β) m1/m2 = 3/4   
(γ) m1/m2 = 4    (δ) m1/m2 = 7/16 
Β. Ο λόγος της τελικής ταχύτητας του συσσωματώματος προς την 
αρχική ταχύτητα της σφαίρας Α είναι : 
(α) υ//υ = 1/4      
(β) υ//υ = 9/16 
(γ) υ//υ = 9/25     
(δ) υ//υ = 3/8 
 

ΦΥΣΙΚΗ ΥΛΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕ ΕΔΩ ΜΕ 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨHΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΗ-ΚΡΟΥΣΗ. 

ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 

1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,19,22,23,24,25,27,30,32,37,39,40,45,46 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δ. ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Β.ΤΑΥΡΙΖΕΛΟΥ 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  

 

ΘΑ ΣΑΣ ΔΟΘΟΥΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ.  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕ 

ΕΔΩ, ΜΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.  

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΛΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΘΑ ΣΑΣ ΔΟΘΟΥΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ.   

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Γ. ΠΕΤΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ,  Δ.ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΥ,  Β. ΣΤΡΑΒΟΥΔΑΚΗΣ
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ΧΗΜΕΙΑ  

 

1. Σε ποια ομόλογη σειρά ανήκει καθεμία από τις παρακάτω οργανικές 

ενώσεις ;                               

C2H5Cl,C3H8O,CH4O,C6H12,C10H22,C2H5OC3H7,C3H6O2. 

 

2. Να γράψετε το τρίτο μέλος των παρακάτω ομολόγων σειρών :                                                        

αλκανίων, αλκινίων, κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών, κορεσμένων 

μονοσθενών αλδεϋδών. 

 

 

3. Η οργανική ένωση Α έχει Mr =60 ενώ η οργανική ένωση Β έχει Mr=88.Είναι 

δυνατόν να ανήκουν οι δύο ενώσεις στην ίδια ομόλογη σειρά ; 

 

4. Άκυκλος υδρογονάνθρακας Α έχει σχετική μοριακή μάζα Mr=54 .Εάν ισχύει 

8

1

mC

mH
  να βρείτε :α)Το μοριακό τύπο της ένωσης Α β)Τα πιθανά 

συντακτικά ισομερή της. Δίνονται : ArC=12,ArH=1. 

 

 

5. Αλκάνιο Α έχει 13 απλούς δεσμούς στο μόριό του.                                                                        

α) Ποιος είναι ο συντακτικός τύπος της ένωσης Α;                                                                                 

β) Να βρεθούν τα συντακτικά του ισομερή . 



                                                                                                        Σωτήρος   40 & Υψηλάντου 149 
                                                     www.nea-simboli.gr                            2104100055-56 
 

Σελ.12   Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  2
ο
-  3

ο
-  4

ο
 ΕΠΕ 

 

6. Να δώσετε τους συντακτικούς τύπους των παρακάτω οργανικών 

ενώσεων : 

   

μεθάνιο  

2-μέθυλοεξάνιο  

Διμέθυλοπροπάνιο  

2-μέθυλο-2-βουτένιο  

2-πεντίνιο  

Μέθυλο-1-προπανόλη  

3-βουτέν-1-όλη  

1,2,3-προπανοτριόλη  

μέθυλοπροπανάλη  

2-εξανόνη  

προπενάλη  

4-μέθυλο-2-πεντανόνη  

Μέθυλοπροπανικό οξύ  

3-εξένικό οξύ  

Προπενικό οξύ  

Προπανικός μεθυλεστέρας  

Αιθανικός αιθυλεστέρας  

βουτανοδιάλη  

διαιθυλαιθέρας  

Ισοπρόπυλομεθυλαιθέρας  
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7. Να ονομάσετε τις παρακάτω οργανικές ενώσεις : 

I.                

II.                  

III.                      

IV.                        

V.                          

VI.                         

VII.                   

VIII.                 

IX.                  

X.                  

XI.                        

XII.                     

XIII.                        
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XIV.                            

XV.                           

XVI.                             

XVII.                            

XVIII.                            

XIX.                            

XX.                            

XXI.                                   

XXII.                                   

XXIII.                                      

XXIV.                                     

XXV.                                        

XXVI.                                  

XXVII.                                    



                                                                                                        Σωτήρος   40 & Υψηλάντου 149 
                                                     www.nea-simboli.gr                            2104100055-56 
 

Σελ.15   Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  2
ο
-  3

ο
-  4

ο
 ΕΠΕ 

XXVIII.                                    

XXIX.                                

XXX.                                

 

 

8.  Κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη έχει Mr=74.Να βρείτε τα άκυκλα 
συντακτικά ισομερή της  .                   Δίνονται ArC=12,O=16,H=1. 
9.  Διαθέτουμε 1,12L αερίου C2H6 μετρημένα σε stp. Ποσότητα αυτή καίγεται 
με την απαιτούμενη           ποσότητα αέρα (20%v/v O2). Να βρεθούν : 
α. Πόσα g νερού σχηματίζονται; 
β. Ποιος όγκος αέρα μετρημένος σε stp χρησιμοποιήθηκε ; 
 
10.  50mL προπενίου καίγονται με την απαιτούμενη ποσότητα αέρα(20%v/v 
O2). Να βρεθούν : 
α. Ο όγκος του CO2 στα καυσαέρια. 
β. Ο όγκος του αέρα που χρησιμοποιήθηκε. 
Όλοι οι όγκοι μετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας 
                                                                                                                         
11.  30mL αλκενίου καίγονται με την απαιτούμενη ποσότητα αέρα(20%v/v O2). 
Στα καυσαέρια υπάρχουν 150mL CO2. 
α. Να βρεθεί ο ΜΤ του υδρογονάνθρακα και τα συντακτικά του ισομερή. 
β. Ποιος ο όγκος του αέρα που χρησιμοποιήθηκε; 
γ. Ποια η σύσταση των καυσαερίων; 
Όλοι οι όγκοι μετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας             
                                                                                     
 
12.  20mL αλκινίου καίγονται με 2L αέρα(20%v/v O2). Στα καυσαέρια 
υπάρχουν 80mL CO2. 
α. Να βρεθεί ο ΜΤ του υδρογονάνθρακα και τα συντακτικά του ισομερή. 
β.  Ποια η σύσταση των καυσαερίων; 
Όλοι οι όγκοι μετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας 
                                                                                                   
 
13.  50mL αλκανίου αναφλέγονται με 5L αέρα (20%v/v O2). Στα καυσαέρια 
υπάρχουν 350mL Η2Ο (υδρατμοί). 
α. Να βρεθεί ο ΜΤ του υδρογονάνθρακα και τα συντακτικά του ισομερή. 
β.  Ποια η σύσταση των καυσαερίων; 
Όλοι οι όγκοι μετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας 
 
14. Διαθέτουμε 2,24L βουτανίου μετρημένα σε stp. Η ποσότητα αυτή του 
υδρογονάνθρακα καίγεται    πλήρως με την απαιτούμενη ποσότητα O2. Να 
βρεθούν :  
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α. Η μάζα του νερού που παράγεται.  
β. Ο όγκος του O2 μετρημένος σε stp.  
 
15.  12,6g C3H6 καίγονται πλήρως με το απαιτούμενο Ο2. Να βρεθούν :  
α. Η μάζα του CO2 που παράγεται.  
β. Ο όγκος του O2 μετρημένος σε stp.  
 
16.  Πόσα g 1-βουτενίου πρέπει να καούν πλήρως με το απαιτούμενο Ο2 έτσι 
ώστε στα καυσαέρια να σχηματιστούν 88g CO2.  
α. Πόσα g νερού παράγονται ;  
β. Πόσα L O2 μετρημένα σε stp απαιτούνται για την πλήρη καύση της μισής 
ποσότητας του υδρογονάνθρακα;   
Δίνονται για τις ασκήσεις :ArC=12,ArH=1,ArO-16 
 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ  

 
 
Επανάληψη Κεφάλαιο 1 Ασκήσεις θα δοθούν στη τάξη.  
 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΤΡΑΙΦΟΡΟΥ 
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Α.Ε.Π.Π.  

 

Θέμα 1ο  – Ερωτήσεις Σύντομης Ανάπτυξης 
Α. Να περιγράψετε τη λειτουργία της εντολής εισόδου. 
Β. Να περιγράψετε τη λειτουργία της εντολής εξόδου. 
Γ. Να περιγράψετε τη λειτουργία της εντολής εκχώρησης. 
Δ. Να δώσετε τον ορισμό του αλγορίθμου. 
Ε. Ποια κριτήρια πρέπει να ικανοποιεί κάθε αλγόριθμος; 
ΣΤ. Ποιοι είναι οι τρόποι αναπαράστασης των αλγορίθμων; Να δώσετε ένα 
παράδειγμα δικού σας αλγορίθμου εκφρασμένο με όλους τους τρόπους 
αναπαράστασης. 
 

Θέμα 2ο  – Διαγράμματα Ροής/Πίνακες Τιμών 
Δίνονται οι παρακάτω αλγόριθμοι σε κωδικοποίηση. Για τον καθένα από 
αυτούς να κατασκευάσετε το ισοδύναμο διάγραμμα ροής και να δείξετε τι θα 
εμφανιστεί στην οθόνη με χρήση πίνακα τιμών. 
 
 

Α. 
 
Χ4 
Υ32 
ΑΝ Χ>Υ ΤΟΤΕ 
   ΤΕΜΡΧ 
   ΧΥ 
   ΥΤΕΜΡ 
ΑΛΛΙΩΣ 
   ΤΕΜΡΧ^2 
   ΧΥ 
   ΥΤΕΜΡ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΓΡΑΨΕ Χ,Υ 
ΩΧ DIV Υ MOD 2 
ΑΝ Ω=0 ΤΟΤΕ 
   ΓΡΑΨΕ Χ,Υ,Ω 
ΑΛΛΙΩΣ 
   ΓΡΑΨΕ Υ,Χ,Ω 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 

Β. 
 
Α4568 
ΒΑ DIV 1000 MOD 10 
ΓΡΑΨΕ Β 
ΓΑ MOD 10 
ΑΝ Γ=2*Β ΤΟΤΕ 
   ΓΡΑΨΕ Α,Β,Γ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
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Θέμα 3ο – Κωδικοποίηση 
Α. Να γίνει αλγόριθμος που δέχεται έναν πενταψήφιο ακέραιο και εμφανίζει το 
γινόμενο των ψηφίων του. 
Β. Να γίνει αλγόριθμος που δέχεται τις δύο βάσεις και το ύψος ενός τραπεζίου 
και εμφανίζει το εμβαδόν του. Σε περίπτωση που το εμβαδόν είναι μεγαλύτερο 
του 500, να εμφανίζει το μήνυμα «Μεγάλο Τραπέζιο». 
Γ. Να γίνει αλγόριθμος που δέχεται από το πληκτρολόγιο έναν επταψήφιο 
ακέραιο και εμφανίζει το τετράγωνο του μεσαίου ψηφίου του. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ: 

Οι ασκήσεις να γίνουν μετά την επανάληψη που θα κάνετε στην 

θεωρία του φροντιστηριακού βιβλίου από την αρχή μέχρι και την 

εμφωλευμένη επιλογή! 

 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Φ. ΣΑΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Α.Ο.Θ. 

 

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ 
Σημειώστε αν είναι σωστή ή λανθασμένη καθεμιά από τις παρακάτω 
προτάσεις. 
 

1. Καταναλωτικά και καταναλωτά αγαθά είναι ταυτόσημες έννοιες. 
2. Το αυτοκίνητο μιας επιχείρησης είναι κεφαλαιουχικού αγαθό. 
3. Η βενζίνη είναι διαρκές αγαθό. 
4. Η έννοια της αγοράς περιλαμβάνει και τα μέσα με τα οποία μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μια αγοραπωλησία. 
5. Αν  μια οικονομία παραγάγει σε ένα σημείο κάτω από την καμπύλη 

των παραγωγικών της δυνατοτήτων, τότε ορισμένοι ή όλοι οι 
παραγωγικοί συντελεστές της υποαπασχολούνται. 

6. Ο συνδυασμός που αντιστοιχεί σε ένα σημείο πάνω από την καμπύλη 
παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ανέφικτος. 

7. Ο καταμερισμός των έργων δημιουργεί μόνο προβλήματα σε μια 
οικονομία. 

8. Οι ροές που εμφανίζονται στο οικονομικό κύκλωμα έχουν πάντοτε το 
ίδιο μέγεθος. 

9. Με τον όρο «πολλαπλασιασμός των αναγκών» αναφερόμαστε στη 
δημιουργία νέων αναγκών. 

10. Κάθε ανάγκη ξεχωριστά υπόκειται σε προσωρινό κορεσμό. 
11. Ο καθηγητής που διδάσκει δεν προσφέρει εργασία στην παραγωγική 

διαδικασία. 
12. Με τον όρο «παραγωγική διαδικασία» εννοούμε όλους τους τρόπους 

με τους οποίους ο άνθρωπος μετασχηματίζει την ύλη, για να της 
δώσει μορφή χρήσιμη για τη ζωή του. 

13. Η επίτευξη ενός μη εφικτού συνδυασμού μπορεί να γίνει μόνο με τη 
βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής. 

14. Το οικονομικό κύκλωμα περιλαμβάνει τις σχέσεις μεταξύ των 
επιχειρήσεων, νοικοκυριών και κράτους και δείχνει τις ροές αγαθών 
και χρήματος που παρατηρούνται στην οικονομία. 

15. Η λήψη των αποφάσεων κάθε οικονομούντος ατόμου βασίζεται στη 
βεβαιότητα του αποτελέσματος. 

16. Αν η παραγωγή μιας οικονομίας βρίσκεται σε ένα σημείο κάτω από 
την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων, τότε όλοι οι παραγωγικοί 
συντελεστές υποαπασχολούνται. 

17. Αυξανόμενο κόστος ευκαιρίας σημαίνει ότι για την κάθε επιπλέον 
μονάδας ενός αγαθού απαιτούνται όλο και λιγότερες μονάδες από το 
άλλο αγαθό. 
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18. Χρήμα είναι οτιδήποτε αποδέχεται η κοινωνία ως γενικό μέσο 
ανταλλαγής. 

19. Ο καταμερισμός των έργων δεν έχει μειονεκτήματα. 
20. Η θερμότητα του ήλιου είναι οικονομικό αγαθό.        

 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράμμα. 
 

1. Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι: 
a) Όλα τα διαρκή αγαθά. 
b) Όλα τα καταναλωτά αγαθά. 
c) Μόνο τα αγαθά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική 

διαδικασία από την οποία παράγονται άλλα αγαθά. 
d) Μόνο τα αγαθά που χρησιμοποιούνται για την άμεση 

ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου. 
 

2. Ποιο από τα παρακάτω είναι καταναλωτό αγαθό 
a) Το ηλεκτρικό ρεύμα 
b) Το βιβλίο  
c) Το τραπέζι 
d) Το αυτοκίνητο 

 
3. Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων δείχνει 

a) Τον κεφαλαιουχικό εξοπλισμό μιας οικονομίας 
b) Την ποσότητα των παραγωγικών συντελεστών μιας οικονομίας 
c) Το βαθμό ανάπτυξης μιας οικονομίας 
d) Κανένα από τα παραπάνω 

 
4. Αν μια οικονομία παράγει σε ένα σημείο κάτω από την καμπύλη 

παραγωγικών δυνατοτήτων, τότε συνεπάγεται: 
a) Ότι η οικονομία παράγει περισσότερα καταναλωτικά παρά 

κεφαλαιουχικά αγαθά 
b) Ότι η οικονομία δεν παράγει αρκετά κεφαλαιουχικά αγαθά. 
c) Ότι η οικονομία απασχολεί πλήρως όλους τους παραγωγικούς 

της συντελεστές. 
d) Κανένα από τα παραπάνω. 

 
5. Ένα από τα πλεονεκτήματα του καταμερισμού των έργων είναι ότι: 

a) Τα νοικοκυριά παράγουν μόνα τους σχεδόν όλα τα αγαθά που 
καταναλώνουν. 

b) Η εργασία κάθε ατόμου είναι ανεξάρτητη από την εργασία των 
άλλων μελών της κοινωνίας. 

c) Κάθε άτομο κάνει ταυτόχρονα πολλές δουλειές και δεν πλήττει. 
d) Κάθε άτομο μπορεί να απασχοληθεί εκεί που μπορεί να 

αποδώσει περισσότερο. 
 

6. Το βασικό οικονομικό πρόβλημα κάθε χώρας είναι: 
a) Η ανεπαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων 
b) Η κακή οργάνωση των επιχειρήσεων 
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c) Η σχετική έλλειψη των παραγωγικών συντελεστών 
d) Η ελλιπής ενημέρωση των επιχειρήσεων για της ανάγκες των 

καταναλωτών. 
 
 
 

7. Το σύνολο των γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτά ο άνθρωπος με 
τη μόρφωση και την εμπειρία του ανήκει: 

a) Στο συντελεστή «κεφάλαιο» 
b) Στο συντελεστή «έδαφος» 
c) Στο συντελεστή «εργασία» 
d) Στο συντελεστή «κεφάλαιο» και στο συντελεστή «εργασία». 

 
8. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστή; 

a) ΔΧ=ΚΕΨ * ΔΨ 

b) ΚΕΧ = 



 

c) ΚΕΨ= 



 

d) ΔΧ= ΚΕΧ*ΔΨ 
 

9. Δεν είναι συντελεστής παραγωγής αλλά εν δυνάμει συντελεστής 
παραγωγής: 

a) Ένα χωράφι που δεν καλλιεργείται 
b) Η επιχειρηματικότητα 
c) Οι επενδύσεις 
d) Το χρηματικό κεφάλαιο 

 
10. Η υπόθεση ή οι υποθέσεις της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων 

είναι: 
a) Η οικονομία χρησιμοποιεί πλήρως και αποδοτικά όλους τους 

παραγωγικούς συντελεστές που έχει στη διάθεσή της. 
b) Η τεχνολογία παράγωγης είναι δεδομένη 
c) Η οικονομία παράγει μόνο δύο προϊόντα  
d) Όλα τα παραπάνω 

 
11. Σε μια καμπύλη κοίλη προς την αρχή των αξόνων, το εναλλακτικό 

κόστος: 
a) Είναι ίσο με τη μονάδα. 
b) Είναι σταθερό. 
c) Στην αρχή είναι αυξανόμενο και μετά φθίνει. 
d) Είναι αυξανόμενο. 

 
12. Η θερμότητα το χειμώνα είναι αγαθό: 

a) Άυλο. 
b) Υλικό και ελεύθερο. 
c) Οικονομικό. 
d) Το α και το γ μαζί. 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

1. Έστω ότι μια οικονομία παράγει μόνο δύο αγαθά, Χ και Ψ, 
χρησιμοποιώντας όλους τους παραγωγικούς συντελεστές με την 
υπάρχουσα τεχνολογία. Οι μέγιστοι συνδυασμοί ποσοτήτων του Χ και 
του Ψ που είναι δυνατόν να παραχθούν δίνονται στον παρακάτω 
πίνακα 

2.  

Συνδυασμός 

παραγωγής 

Ποσότητα αγαθού Χ 

(τόνοι ανά έτος) 

Ποσότητα αγαθού Ψ 

(τόνοι ανά έτος) 

Α 0 40 

Β 80 30 

Γ 150 20 

Δ 210 10 

Ε 260 0 

 
 
α) Να κατασκευάσετε την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων και να 
υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους του Ψ και του Ψ σε 
όρους του Χ. Είναι οι συνδυασμοί Κ( Χ=80, Ψ=25) και Π( Χ=150, 
Ψ=25) εφικτοί και γιατί; 
β) Εάν η ποσότητα του Χ είναι 94, να υπολογίσετε με τη βοήθεια του 
κόστους ευκαιρίας τη μέγιστη ποσότητα του Ψ. Είναι ο συνδυασμός Μ( 
Χ=101, Ψ=27) εφικτός και γιατί; 
γ) Υποθέστε ότι μια τεχνολογική ανακάλυψη κάνει εφικτή την αύξηση 
της παραγωγής του Ψ κατά 20%. Να κατασκευάστε τη νέα καμπύλη 
παραγωγικών δυνατοτήτων. 
 

3. Μια υποθετική οικονομία παράγει μόνο δύο αγαθά, το Χ και το Ψ. Στον 
παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 4 συνδυασμοί ποσοτήτων των 
αγαθών Χ και Ψ που παράγει η εν λόγω οικονομία, χρησιμοποιώντας 
αποδοτικά όλους τους συντελεστές παραγωγής που έχει στη διάθεσή 
της και με δεδομένη την τεχνολογία. 
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4.  

Συνδυασμοί Χ Ψ 

Α 0 1200 

Β 100 1000 

Γ 200 500 

Δ 250 0 

 

 α)  Να υπολογίσετε κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του 

αγαθού Ψ και το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού 

Χ, για όλους τους διαδοχικούς συνδυασμούς. 

 

β)   Με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας να εξετάσετε υπολογιστικά 

αν οι παρακάτω συνδυασμοί είναι εφικτοί, ανέφικτοι ή μέγιστοι: 

i. Κ(Χ=80, Ψ=1030) 
ii. Λ(Χ=140, Ψ=800) 
iii. Μ(Χ=220, Ψ=350) 

  γ)  Αν η οικονομία παράγει 600 μονάδες από το αγαθό Ψ, ποια είναι η 
μέγιστη ποσότητα του αγαθού Χ που μπορεί να παραχθεί; 
 

5. Μια οικονομία απασχολεί όλους τους  παραγωγικούς συντελεστές που 
έχει στη διάθεσή της και με δεδομένη την τεχνολογία παράγει δύο 
αγαθά Χ και Ψ όπως στο διπλανό πίνακα. 
 

Συνδυασμοί Χ Ψ 

Α 180 0 

Β 150 60 

Γ 90 80 

Δ 0 100 

 

 

α) Να κατασκευάσετε την ΚΠΔ με βάση τα δεδομένα του πίνακα. 

β) Να βρεθεί το ΚΕΧ για όλους τους διαδοχικούς συνδυασμούς. 

γ) Να βρεθεί το ΚΕΨ για όλους τους διαδοχικούς συνδυασμούς. 

δ) Να εξεταστεί υπολογιστικά αν ο συνδυασμός ( Χ= 170, Ψ=10) είναι 

εφικτός, μέγιστος ή ανέφικτος. 
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6. Για μία οικονομία που έχει στη διάθεσή της τέσσερις εργάτες και 
παράγει τα αγαθά Χ και Ψ γνωρίζουμε ότι κάθε εργάτης, ανάλογα σε ποιο 
αγαθό θα απασχοληθεί, παράγει είτε 5 μονάδες Χ είτε15 μονάδες  Ψ. 
α) Να κατασκευάσετε τη ΚΠΔ και να σχολιάσετε τη μορφή της, βάση  
της καταλληλότητας των παραγωγικών συντελεστών. 
β) Να υπολογίσετε το ΚΕΧ σε όλους τους συνδυασμούς. 
γ) Να εξετάσετε υπολογιστικά αν ο συνδυασμός Ζ (Χ=2, Ψ=50) είναι εφικτός. 
δ) Αν η οικονομία παράγει τον εφικτό συνδυασμό Η ( Χ=2, Ψ= 48) και θέλει να 
αυξήσει το Χ κατά μία μονάδα, ποια πρέπει να είναι η ποσοστιαία μεταβολή 
του Ψ ώστε ο συνδυασμός που θα προκύψει να είναι εφικτός; 
ε) Πόσες μονάδες Χ πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν οι τελευταίες 21 
μονάδες του Ψ; 
 
 
 
 
7. Μια οικονομία παράγει δύο αγαθά, το Χ και το Ψ και ο μοναδικός 
συντελεστής που χρησιμοποιείται είναι η εργασία. Στην οικονομία υπάρχουν 
4 εργάτες, οι οποίοι απασχολούνται στην παραγωγή των δύο αγαθών. Κάθε 
εργάτης, όταν απασχολείται στο Χ παράγει 8 μονάδες κι όταν απασχολείται 
στο Ψ παράγει 6 μονάδες. 
α) Να κατασκευάσετε την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. 

β) Να υπολογίσετε το ΚΕΧ.   

 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΜΑΡΑΤΟΣ 
 


