
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ 1Ο  

1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο 

τετράδιο 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. 

Α) Η απόσβεση του μόνιμου και ημιμόνιμου κεφαλαίου ανήκουν στις 

σταθερές δαπάνες. 

Β) Οι έγγειες βελτιώσεις ανήκουν στο ημιπάγιο κεφάλαιο. 

Γ) Η κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής είναι ένας παράγοντας 

που επηρεάζει την ελαστικότητα της ζήτησης. 

Δ) Μέλη του αγροτικού συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν φυσικά 

πρόσωπα. 

Ε) Η Καθαρή Πρόσοδος ισούται με τους Τόκους συν το ενοίκιο του 

εδάφους.  

(μονάδες 10) 

 

2. Να αναφέρετε τα οικονομικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας 

και ποια τα είναι τα αποτελέσματά τους. 

(μονάδες 5) 

 

3. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη 

στήλη Α και δίπλα το γράμμα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνει τη 

σωστή αντιστοίχιση. 

 



ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1 Νεκρό σημείο α Προϊόν βιομηχανικής παραγωγής 

2 Τιμή ισορροπίας β Κυκλοφοριακό ή αναλώσιμο 

κεφάλαιο 

3 Ζάχαρη γ Η ζήτηση και η προσφορά είναι 

ίσες 

4 Τα παχυνόμενα ζώα δ Παράγοντας που επηρεάζει την 

προσφορά των αγροτικών 

προϊόντων  

5 Μεταβολές στο κόστος 

παραγωγής 

ε Το ελάχιστο χρηματικό ποσό 

συμμετοχής κάθε μέλους στο 

κεφάλαιο του συνεταιρισμού 

  στ Η ακαθάριστη πρόσοδος ισούται 

με τις συνολικές δαπάνες 

 

(μονάδες 10) 

ΘΕΜΑ 2Ο 

1. Ποιες επιχειρήσεις ονομάζονται επιχειρήσεις ¨κάθετης 

ολοκλήρωσης¨ ; 

(μονάδες 7) 

2. Πως διακρίνονται τα γεωργικά προϊόντα ως προς το φορέα 

μεταποίησης ; Δώστε δύο παραδείγματα.   

(μονάδες 8) 

3.  Πότε δύο αγαθά Α και Β ονομάζονται υποκατάστατα και πότε 

συμπληρωματικά; 

(μονάδες 10) 

 



ΘΕΜΑ 3Ο  

1.  Τι αναφέρει ο ¨ νόμος της φθίνουσας χρησιμότητας¨; 

(μονάδες  5) 

2. Τι εκφράζει η ελαστικότητα της ζήτησης; Να γραφεί ο τύπος της με 

τις αναγκαίες επεξηγήσεις. 

(μονάδες 5) 

 3. Που πρέπει να στοχεύει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός και ποιες είναι 

οι προϋποθέσεις για να έχει βιωσιμότητα ; 

(μονάδες 10) 

4. Πότε μια αγορά είναι ολιγοπωλιακή; 

(μονάδες 5) 

 

ΘΕΜΑ 4Ο 

1. Πως διακρίνονται οι συντελεστές παραγωγής ανάλογα με το βαθμό 

χρησιμοποίησης τους; Να αναφέρετε δύο παραδείγματα για κάθε 

περίπτωση. 

(μονάδες 8) 

2. Να δοθεί ο ορισμός του ενεργητικού και να γραφεί η σχέση αυτού 

με την καθαρή περιουσία και το παθητικό.  

(μονάδες 9)  

3. Τι ονομάζεται διπλογραφική μέθοδος και ποια είναι τα 

πλεονεκτήματά της ; 

(μονάδες 8) 

Επιμέλεια θεμάτων 

 Κατερίνα Κολοβού 

 Γεωπόνος 


