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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 
Β΄ ΦΑΣΗ Ε_3.ΓΕλ3Ε(ε) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 3 
 

ΤΑΞΗ: 3η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α΄ – Β΄ ΟΜΑ∆Α) 
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 19 Απριλίου 2015 
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 

 
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α  

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό 
σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η 
πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 

1. Η επιχειρηµατική δραστηριότητα στον αγροτικό χώρο συµβάλλει στο 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κάθε χώρας και µε τις εξαγωγές της µπορεί 
να βοηθήσει το εµπορικό ισοζύγιο της χώρας. 

2. Όταν οι λόγοι οριακής χρησιµότητας προς την τιµή του αγαθού είναι ίσοι 
για όλα τα αγαθά / υπηρεσίες, ο καταναλωτής είναι δυνατό να αυξήσει τη 
συνολική του χρησιµότητα µε οποιαδήποτε ανακατάταξη στις αγορές του. 

3. Μια αύξηση της τιµής ενός αγροτικού προϊόντος θα οδηγήσει σε αύξηση 
της ζητούµενης ποσότητας του υποκατάστατου προϊόντος, αλλά και σε 
µείωση της ζητούµενης ποσότητας του συµπληρωµατικού του αγαθού. 

4. Η Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών 
(ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ) είναι ιδεολογική και συντονιστική οργάνωση των 
Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Α.Σ.Ο) και έχει εµπορική 
ιδιότητα. 

5. Η γεωργική ανάπτυξη µιας χώρας συνδέεται µε την αύξηση της 
χρησιµοποιούµενης εργασίας κατά µονάδα παραγόµενου προϊόντος. 

Μονάδες 15 
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Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1,2,3,4,5,6 από τη στήλη Α και 
δίπλα ένα από τα γράµµατα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή 
αντιστοίχιση. Σηµειώνεται ότι σε κάθε έννοια της στήλης Α αντιστοιχεί µία 
µόνο έννοια της στήλης Β. 

 
ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. γεωργικό οικογενειακό 
εισόδηµα 

α. στηρίζεται στα λογιστικά υπόλοιπα 
των διάφορων λογαριασµών των 
λογιστικών βιβλίων. 

2. εξωλογιστική β. πρόσοδος καθαρής περιουσίας +  
αµοιβή οικογενειακής εργασίας 

3. εσωλογιστική ή λογιστική γ. βελτιωµένη απλογραφική µέθοδος 
4. µέθοδος κεφαλοποίησης της 
προσόδου 

δ. καθαρή περιουσία + υποχρεώσεις 

5. ενεργητικό ε. µέθοδος εκτίµησης περιουσιακών 
στοιχείων γεωργικής επιχείρησης. 

6. µέθοδος γεωργικής λογιστικής στ. απ’ ευθείας καταµέτρηση όλων 
των περιουσιακών στοιχείων. 

Μονάδες 10 
 
ΘΕΜΑ Β  

Β1. Ποιες είναι οι δύο κατηγορίες δαπανών κατά βασικούς συντελεστές 
παραγωγής. Να αναφέρετε δύο παραδείγµατα για την κάθε κατηγορία. 

Μονάδες 8 
Β2. Να αναπτύξετε την παραγωγική εξειδίκευση (ή τεχνικοοικονοµικό 

προσανατολισµό) ως βασικό χαρακτηριστικό για τον χαρακτηρισµό του 
µεγέθους µιας γεωργικής επιχείρησης. 

Μονάδες 9 
Β3. Να αναφέρετε τέσσερις ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό 

περιβάλλον από τις γεωργικές επιχειρήσεις. 
Μονάδες 8 
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ΘΕΜΑ Γ  

Γ1. Πώς διακρίνονται τα αγαθά ανάλογα µε: 
α. την εισοδηµατική ελαστικότητα και  
β. την σταυροειδή ελαστικότητα. 
γ. να δώσετε τους τύπους υπολογισµού των δύο ελαστικοτήτων καθώς και την 
επεξήγηση των συµβόλων τους. 

Μονάδες 10 
Γ2. Να αναπτύξετε την κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής ως έναν από 

τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ελαστικότητα προσφοράς. 
Μονάδες 9 

Γ3. Να αναπτύξετε τον Μονοπωλιακό Ανταγωνισµό και τα χαρακτηριστικά του ως 
µορφή αγοράς. 

Μονάδες 6 
 

ΘΕΜΑ ∆  

∆1. Να αναπτύξετε τα θέµατα που αφορά η διευθυντική εργασία (ή διεύθυνση) της 
επιχείρησης. 

Μονάδες 10 
∆2. Τι γνωρίζετε για: 

α. το βιβλίο Αποθήκης 
Μονάδες 9 

β. το Ηµερολόγιο 
Μονάδες 6 

 


