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ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

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.
α. Τα μέλη του αγροτικού συνεταιρισμού έχουν το
δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
β. Ενδιάμεσα προϊόντα είναι αυτά που παράγονται
από τους τελικούς ή κυρίους κλάδους παραγωγής.
γ. Η επιχείρηση είναι το βασικό εργαλείο
ελεύθερης οικονομικής δραστηριότητας.

της

δ. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στοχεύουν στην
επίτευξη
του
μέγιστου
δυνατού
γεωργικού
οικογενειακού εισοδήματος.
ε.

Τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας παράγονται
με τη χρήση μεγάλων ποσοτήτων λιπασμάτων και
φυτοφαρμάκων.
Μονάδες 15
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A2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5
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 ένα γράμμα από τη στήλη Β θα
περισσέψει.
1.
2.
3.
4.
5.

ΣΤΗΛΗ Α
Συνεταιριστική
μερίδα
Ασθένειες φυτικής και
ζωικής παραγωγής
Νόμος προσφοράς
Προϊόν οικοτεχνικής
δραστηριότητας
Απογραφή

α.
β.

ΣΤΗΛΗ Β
Κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι
γεωργικές επιχειρήσεις.
Μαρμελάδα

γ.
δ.

Εσωτερική ή εσωλογιστική
Ελάχιστο χρηματικό ποσό
συμμετοχής
ε.
Ακαθάριστο κέρδος επιχείρησης
στ. Καμπύλη προσφοράς
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να αναφέρετε ονομαστικά τις δύο (2) κατηγορίες στις
οποίες διακρίνονται τα γεωργικά προϊόντα, ανάλογα με
τη μορφή κατανάλωσής τους. Να γράψετε δύο (2)
παραδείγματα προϊόντων σε κάθε κατηγορία.
Μονάδες 8
Β2. Να αναφέρετε ονομαστικά τις τέσσερις (4) κατηγορίες
στις οποίες κατατάσσονται συνήθως οι μορφές αγοράς.
Μονάδες 8
Β3. Ένας από τους συντελεστές παραγωγής είναι η εργασία.
Να γράψετε τους ορισμούς α) της εργασίας (μον. 3) και
β) της αμοιβής της εργασίας. (μον. 2) Πώς καθορίζεται
το ύψος της αμοιβής των εργαζομένων; (μον. 4)
Μονάδες 9
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ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Να αναφέρετε ονομαστικά τέσσερα (4) από τα βασικά
λογιστικά βιβλία.
Μονάδες 12
Γ2. Να αναφέρετε ονομαστικά τρεις (3) μορφές με τις οποίες
εμφανίζεται στον αγροτικό χώρο η επιχειρηματική
δραστηριότητα.
Μονάδες 9
Γ3. Να γράψετε τι είναι η αποτελεσματική ζήτηση.
Μονάδες 4
ΘΕΜΑ ∆
∆1. Να γράψετε δύο (2) κοινωνικά προβλήματα της ελληνικής
γεωργίας (μον. 4) και τα αποτελέσματα των προβλημάτων
αυτών. (μον. 6)
Μονάδες 10
∆2. ∆ίνονται οι παρακάτω πέντε (5) παραγωγικές δαπάνες:
1.
2.
3.
4.

αμοιβή μόνιμου προσωπικού (οικογενειακού και μη)
συντήρηση κεφαλαίων
αξία αναλώσιμων υλικών (λιπάσματα, ζωοτροφές)
αμοιβή εργασίας μη μόνιμου προσωπικού (ημερομίσθιου και
εποχικού)
5. ασφάλιστρα κεφαλαίων
Να ταξινομήσετε τις παραπάνω παραγωγικές δαπάνες
α) σε σταθερές δαπάνες και μεταβλητές δαπάνες (μον. 10) και
β) σε δαπάνες εργασίας και δαπάνες κεφαλαίου. (μον. 5)
Μονάδες 15
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα, μόνο με
μπλε ή μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης.
4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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