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Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄ Λυκείου 
Κεφ.1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες 

 
Πλάνο Μελέτης 

  
 
Γενικές Οδηγίες 

 
 Το μάθημα του ΑΟΘ απαιτεί μια ικανότητα του μαθητή στη χρήση απλών αλγεβρικών 

τύπων που δεν ξεπερνούν τη γνώση των μαθηματικών της Α’ Λυκείου. Στο πρώτο 

κεφάλαιο απαιτείται από το μαθητή να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τον απλό 

τύπο της διαφοράς δύο αριθμών για τον υπολογισμό του Κόστους Ευκαιρίας. 

 

 Το μάθημα του ΑΟΘ στην εξέτασή του περιέχει και θεωρητικές ερωτήσεις. Θα πρέπει ο 

μαθητής να είναι σε θέση να μεταφέρει το περιεχόμενο τον εννοιών που του ζητούνται 

με ακρίβεια χρησιμοποιώντας ορισμένες λέξεις κλειδιά. Οι λέξεις αυτές 

υπογραμμίζονται στο βιντεομάθημα.   

 

 Το θεωρητικό μέρος του κάθε κεφαλαίου θα πρέπει να επαναλαμβάνεται τακτικά ώστε 

να μην ξεχνιέται. Μια καλή λύση είναι στην αρχή του κάθε κεφαλαίου να δοκιμάζουμε 

να θυμηθούμε το θεωρητικό μέρος του/των προηγούμενων.  

 

Θεωρητική Μελέτη 

 

Ελάχιστος χρόνος που πρέπει να αφιερωθεί ανά ενότητα του Κεφαλαίου:  

 

1.1   Δέκα με δεκαπέντε λεπτά ανάλογα το πόσο γρήγορα απομνημονεύεις. 
1.2   Δέκα με δεκαπέντε λεπτά ανάλογα το πόσο γρήγορα απομνημονεύεις. 
1.3   Τριάντα λεπτά. Δοκίμασε να θυμηθείς τις ιδιότητες και με διαφορετική σειρά από 
 ότι παρουσιάζονται στο βιβλίο. 
1.4   Τριάντα λεπτά. Δοκίμασε να θυμηθείς τις ιδιότητες και με διαφορετική σειρά από 
 ότι παρουσιάζονται στο βιβλίο. 
1.5   Δέκα με δεκαπέντε λεπτά ανάλογα το πόσο γρήγορα απομνημονεύεις. 
1.7   Μία ώρα.  
1.8   Δέκα με δεκαπέντε λεπτά ανάλογα το πόσο γρήγορα απομνημονεύεις. 
1.9  Δέκα με δεκαπέντε λεπτά ανάλογα το πόσο γρήγορα απομνημονεύεις. 
1.10   Δέκα με δεκαπέντε λεπτά ανάλογα το πόσο γρήγορα απομνημονεύεις. 
1.11   Δέκα με δεκαπέντε λεπτά ανάλογα το πόσο γρήγορα απομνημονεύεις. 
1.12   Δέκα με δεκαπέντε λεπτά ανάλογα το πόσο γρήγορα απομνημονεύεις. 

 



 

 

 
 

 
 

 

        www.arnos.gr                …Πράξεις Παιδείας! 

 

 

 

 
 

 

   Σολωμού  29  Αθήνα         210.38.22.157          210.38.22.495 

   On-line Φροντιστήριο           www.arnos.gr              info@arnos.gr 

 
 
 

 

                2 

Ασκήσεις 
 
 Οι ασκήσεις σωστού/λάθους και πολλαπλής επιλογής είναι και αυτές καθοριστικής 

σημασίας για την επιτυχία. Μελετάμε τις ασκήσεις αυτές ισότιμα με τις υπόλοιπες. 

 Το πρώτο κεφάλαιο περιέχει έξι (6) τύπους ασκήσεων. Ο κάθε τύπος είναι το ίδιο 

πιθανό να εξεταστεί με τους άλλους.  

 Οι διάφοροι τύποι ασκήσεων που παρουσιάζονται δεν διαφέρουν μεταξύ τους σε 

δυσκολία. 

 Ο βαθμός δυσκολίας της κάθε άσκησης  συμβολίζεται σε παρένθεση με αστέρια. 

 

 

Τύποι Ασκήσεων 

 

Τύπος Άσκησης Επεξήγηση 

Τύπου Α Υπολογισμός Κόστους Ευκαιρίας 

Τύπου Β Εργάτες/Εργατοώρες 

Τύπου Γ Υπολογισμός Κόστους Ευκαιρίας σε μη 
αναφερόμενο συνδυασμό 

Τύπου Δ Συνάρτηση Παραγωγής 

Τύπου Ε Εφικτότητα Συνδυασμών  

Τύπου Ζ Καμπύλη Κόστους 

 


