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Σελ.1   Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  2ο-  3ο-  4ο ΕΠΕ 

 

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΡΩΓΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

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 2023. 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. 

Σε αυτό το αρχείο θα βρείτε τις εργασίες που πρέπει να ετοιμάσετε 
στην περίοδο των εορτών στα μαθήματά σας. 

 

 

Σύσσωμο  

το φροντιστήριο  

ΝΕΑ ΣΥΜΒΟΛΗ  

σας εύχεται 
 

 

 

 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! 
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Σελ.2   Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  2ο-  3ο-  4ο ΕΠΕ 

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2021 

 
Κείμενο 1 (μη λογοτεχνικό)  

Επιδημία Παραπληροφόρησης  
Ο καθηγητής Γιώργος Πλειός, στο πλαίσιο ενός νέου βιβλίου που ετοιμάζει 

για τα fake news, καθώς και μιας σχετικής έρευνας που διεξάγει στο ΕΚΠΑ, μας 
μιλάει πολύ συγκεκριμένα για το τι συνέβη με την ελευθερία του Τύπου, 
τα fake news αλλά και την ίδια τη δημοκρατία εν μέσω κορονοϊού.  

  
• Γιατί καταπιαστήκατε με τα fake news;  

Εδώ και καιρό μελετάω την Ιδεολογία της Είδησης. Οι ειδήσεις -
έντυπες, διαδικτυακές, τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές- δεν είναι ένας 
καθρέφτης των γεγονότων: ενώ περιγράφουν γεγονότα, ωστόσο τα 
περιγράφουν από μία συγκεκριμένη οπτική. Δεν υπάρχει δηλαδή 
αντικειμενικότητα στην είδηση, καθώς ο δημοσιογράφος εκθέτει πάντα τη δική 
του οπτική.  

[…] Πλέον, μπορεί να μην έχουμε τη μετάδοση μιας είδησης μέσα από 
μια ιδεολογική θεώρηση, αλλά έχουμε 
τα fake news. Tα fake news χρησιμοποιούν τα γεγονότα σαν όχημα για να 
μεταδώσουν στο κοινό μια πολιτικά προκατειλημμένη άποψη γι’ αυτά. Τα 
όπλα μαζικής καταστροφής του Ιράκ είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό 
παράδειγμα fake news. Τα fake news εγώ τα ονομάζω ψευδεπίγραφες και όχι 
ψευδείς ειδήσεις, ακριβώς γιατί συνδυάζουν πραγματικά γεγονότα με 
επινοημένα περιστατικά. Και γι’ αυτό δεν διώκονται και από τον νόμο.  
  
• Σήμερα σε τι βαθμό μπορούμε να μιλάμε για fake news;  

Σε τεράστιο! Μάλιστα πολλοί μιλάνε για «infodemics», 
δηλαδή για «επιδημία παραπληροφόρησης». Εμείς στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, στο εργαστήριο κοινωνιολογικής έρευνας το οποίο διευθύνω, 
ολοκληρώνουμε μόλις μία έρευνα όσον αφορά το περιεχόμενο των 
τηλεοπτικών σταθμών και των ειδησεογραφικών ιστοτόπων και σε λίγο καιρό 
θα ξέρουμε ακριβώς ποιο ήταν το ποσοστό των fake news από τον Ιανουάριο 
μέχρι τα τέλη Απριλίου. Αυτό όμως που ήδη γνωρίζουμε είναι πως 
τα fake news αποτελούν ένα βήμα προς αυτήν την ιδεολογική διάσταση των 
μέσων η οποία έχει γίνει και πιο πολεμική, πιο επιθετική και πιο 
προπαγανδιστική.  

Μαζί με την πανδημία του κορονοϊού, άλλο ένα φαινόμενο που 
εκτυλίχθηκε παράλληλα ήταν αυτή η έκρηξη της παραπληροφόρησης. Βέβαια, 
σε όλες τις κρίσεις (οικονομικές, πολιτικές κ.ά.) έχουμε τέτοιου είδους 
ψευδεπίγραφες ειδήσεις, που πάντοτε χρησιμοποιούνται προς όφελος του 
προπαγανδιστή. Ειδικά, όμως, στις υγειονομικές κρίσεις όπως αυτή 
του κορονοϊού, τα fake news πολλαπλασιάζονται γιατί μπαίνει και ο 
παράγοντας της ψευδοεπιστήμης: επειδή ακριβώς σε τέτοιους είδους κρίσεις, 
το κοινό δεν είναι προετοιμασμένο, γιατί δεν μπορεί να έχει δική του άποψη, 
αυτό δημιουργεί ένα παρθένο έδαφος για εκτεταμένη παραπληροφόρηση.  

Μαθήματα Γενικής Παιδείας 
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Σελ.3   Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  2ο-  3ο-  4ο ΕΠΕ 

Σε αυτή την κρίση είχαμε διάφορα επίπεδα fake news: Καταρχάς 
όσον αφορά την προέλευση του ιού και τους τρόπους διάδοσής του. Είπανε 
πως πέρασε από τη νυχτερίδα στο φίδι και το φίδι αυτό το φάγανε και έτσι 
μεταφέρθηκε ο ιός. Υπήρχε το σενάριο κατασκευής του ιού σε κάποιο 
εργαστήριο βιολογικών όπλων, απ’ όπου διέρρευσε είτε κατά λάθος είτε και 
επί σκοπού στο πλαίσιο ενός πολέμου της Κίνας με τη Δύση. Τα κινεζικά μέσα 
κατηγόρησαν Αμερικανούς πως έβαλαν τον ιό σε κινεζικά 
εργαστήρια. Αλλοι είπαν πως ο ιός μεταφέρεται μέσω των κεραιών 5G.  

Fake news είδαμε και στο πώς μεταφέρεται ο ιός. Έτσι, βλέπετε 
περιστατικά στην Αυστραλία όπου επιτέθηκαν και απομόνωσαν μια κινεζική 
συνοικία, ή στην Ελλάδα, όταν ειπώθηκε πως θα μας το φέρουν οι μετανάστες 
και οι πρόσφυγες από τη Μ. Ανατολή. Επικράτησαν, δηλαδή, τα στερεότυπα. 
Ή και ως προς τη θεραπεία: γράφηκε ότι η κατανάλωση αλκοόλ ή σκόρδου 
βοηθάει στην αντιμετώπιση του ιού ή ότι οι καπνιστές δεν κολλάνε κ.λπ.   

Συνέντευξη στην Εφημερίδα των ΣΥΝτακτών,   
30/5/2020 , (απόσπασμα ελαφρώς διασκευασμένο)  

  
Κείμενο 2 (μη λογοτεχνικό)  
 

  

  
  
                                                                                                                Πηγή: https://www.ey.com  

  
Κείμενο 3 (λογοτεχνικό)  

Μιχάλης Κατσαρός, Η διαθήκη μου  
Εισαγωγικό σημείωμα: ο Μιχάλης Κατσαρός γεννήθηκε το 1920 και 

εντάσσεται στη Β’ Μεταπολεμική Γενιά Ελλήνων ποιητών. Η ποίησή του, έντονα 
πολιτικοποιημένη, έχει χαρακτηριστεί επαναστατική. Το παρόν ποίημα δημοσιεύτηκε 

το 1950 και υπέστη λογοκρισία από τον Τύπο, καθώς αναφερόταν σε ζητήματα που 
θεωρήθηκε ότι έθιγαν το κράτος και τους λειτουργούς του. Αρνητική κριτική έλαβε και 
από αρκετούς ομοϊδεάτες του. Έγινε ευρέως γνωστός αργότερα (1974 και εξής), όταν 
αναγνωρίστηκε το έργο του συνολικά.   
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Σελ.4   Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  2ο-  3ο-  4ο ΕΠΕ 

  

Ἀντισταθεῖτε  
σ᾿ αὐτὸν ποὺ χτίζει ἕνα μικρὸ σπιτάκι  
καὶ λέει: καλὰ εἶμαι ἐδῶ.  
Ἀντισταθεῖτε σ᾿ αὐτὸν ποὺ γύρισε πάλι στὸ σπίτι   
καὶ λέει: Δόξα σοι ὁ Θεός.  
  
Ἀντισταθεῖτε […]  
στὴν κρατικὴ ἐκπαίδευση  
στὸ φόρο  
σὲ μένα ἀκόμα ποὺ σᾶς ἱστορῶ.  
[…]  
  
Ἀντισταθεῖτε πάλι σ᾿ ὅλους αὐτοὺς ποὺ λέγονται μεγάλοι  
στὸν πρόεδρο τοῦ Ἐφετείου ἀντισταθεῖτε  
στὶς μουσικὲς τὰ τούμπανα καὶ τὶς παράτες*  
σ᾿ ὅλα τ᾿ ἀνώτερα συνέδρια ποὺ φλυαροῦνε   
πίνουν καφέδες σύνεδροι συμβουλατόροι  
σ᾿ ὅλους ποὺ γράφουν λόγους γιὰ τὴν ἐποχὴ   
δίπλα στὴ χειμωνιάτικη θερμάστρα  
  
Ἀντισταθεῖτε στὶς ὑπηρεσίες τῶν ἀλλοδαπῶν καὶ διαβατηρίων  
στὶς φοβερὲς σημαῖες τῶν κρατῶν καὶ τὴ  διπλωματία  
στὰ ἐργοστάσια πολεμικῶν ὑλῶν […]  
ὡς καὶ σὲ μένα, σὲ μένα ἀκόμα ποὺ σᾶς ἱστορῶ   
ἀντισταθεῖτε.  
  
Τότε μπορεῖ βέβαιοι νὰ περάσουμε πρὸς τὴν   
Ἐλευθερία.  
  
*παράτα: παρέλαση  
 

                                                                                   Διαθέσιμο στο:  
              http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/mixalhs_katsaros_poems.htm  

  
  
  
  

ΘΕΜΑΤΑ  
ΘΕΜΑ Α  

Ποιες απόψεις παραθέτει ο Γ. Πλειός σχετικά με τις διαστάσεις που έχει 
λάβει η διασπορά ψευδών ειδήσεων την τρέχουσα περίοδο; Να τις 
αποδώσετε συνοπτικά σε ένα κείμενο 50-70 λέξεων.  

Μονάδες 15  

  
ΘΕΜΑ Β1  

Ποιο είναι το περιεχόμενο της εικόνας του Κειμένου 2; Ποιος πιστεύετε 
ότι είναι ο σκοπός της; Να καταγράψετε την απάντησή σας σε ένα κείμενο 60-
80 λέξεων.  
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Σελ.5   Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  2ο-  3ο-  4ο ΕΠΕ 

Μονάδες 15  

ΘΕΜΑ Β2  
Να σχολιάσετε τον τίτλο του Κειμένου 1 ως προς την συνάφειά του με 

το θέμα και ως προς την αποτελεσματικότητά του.  
Μονάδες 15  

  
  
ΘΕΜΑ Β3  
α. Να σχολιάσετε τον ρόλο των σημείων στίξης στα ακόλουθα παραδείγματα 

του Κειμένου 1 (5 μονάδες):  
o -έντυπες, διαδικτυακές, τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές- (διπλή 

παύλα)  
o τεράστιο! (θαυμαστικό)  
o «infodemics» (εισαγωγικά)  
o «επιδημία παραπληροφόρησης» (εισαγωγικά)  
o διάφορα επίπεδα fake news: (άνω κάτω τελεία)  

  
β. Να δικαιολογήσετε τη χρήση των ρηματικών προσώπων στα παρακάτω 
παραδείγματα του Κειμένου 1. (5 μονάδες)  

 Εδώ και καιρό μελετάω την Ιδεολογία της Είδησης  
 σε λίγο καιρό θα ξέρουμε ακριβώς ποιο ήταν το ποσοστό 
των fake news…  
 βλέπετε περιστατικά στην Αυστραλία…  
 …επιτέθηκαν και απομόνωσαν μια κινεζική συνοικία  

Μονάδες 10  

  
ΘΕΜΑ Γ  

Ο ποιητής Μ. Κατσαρός (Κείμενο 3) προτρέπει τους αναγνώστες να 
αντισταθούν σε καθιερωμένες συμπεριφορές και καταστάσεις. Να σχολιάσετε 
τη στάση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τρεις κειμενικούς δείκτες. Πιστεύετε ότι η 
πρότασή του αποτυπώνει μια σωστή στάση ζωής στον σύγχρονο κόσμο; Να 
απαντήσετε σε ένα ερμηνευτικό σχόλιο 100-200 λέξεων.  

Μονάδες 15  

  
ΘΕΜΑ Δ  

Στην τάξη σας γίνεται συζήτηση για τη διασπορά ψευδών 
πληροφοριών από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Παίρνετε τον λόγο και 
αναφέρεστε από τη μια στις επιπτώσεις που έχει η παραπληροφόρηση και 
από την άλλη στη στάση που πρέπει να τηρεί η γενιά σας απέναντι στην 
πληροφόρηση, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσιμες όπως αυτή που διανύουμε. Η 
παρέμβασή σας θα διαρκέσει περίπου 5 λεπτά (300-400 λέξεις).  

Μονάδες 30  
 
 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Ε. ΓΙΟΒΑΝΑΚΗ, Φ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ 
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Σελ.6   Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  2ο-  3ο-  4ο ΕΠΕ 

 

 

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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Σελ.7   Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  2ο-  3ο-  4ο ΕΠΕ 

 

 

 

 

 

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

από τα παρακάτω ισχύει για τις ταχύτητες 
υ⃗1

¿

 και 
υ⃗2

¿

 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 Κατεύθυνσης 
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Σελ.8   Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  2ο-  3ο-  4ο ΕΠΕ 

 
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 
υ⃗  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 
υ⃗1  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 υ⃗  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 υ⃗  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. 
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(β) υ1
/ = -10m/s και υ2

/ = 10m/s. 
(γ) υ1

/ = -5m/s και υ2
/ = 5m/s. 

(δ) υ1
/ = 0 και υ2

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

ταχύτητα υ⃗  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 υ⃗  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 υ⃗  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 υ⃗  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. 
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(δ) Η ορμή του συστήματος μεταβάλλεται. 
 

18. Μια σφαίρα A μάζας m κινείται με ταχύτητα υ⃗  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. 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δ. ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ 
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                    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, 

Ε. ΜΩΡΟΥ 
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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 . 
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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.                                    
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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, Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ 

 

 

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ  

 
 
Επανάληψη Κεφάλαιο 1 Ασκήσεις θα δοθούν στη τάξη.  
 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. ΤΡΑΙΦΟΡΟΥ 
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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 = 

ΔΧ
ΔΨ

 

c) ΚΕΨ= 

ΔΨ
ΔΧ

 
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 
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Α.Ε.Π.Π.  

 
  

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 

ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ 6-24 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΩΡΙΑΣ  

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TEAMS 

 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Φ. ΣΑΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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