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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό
σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση
είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
Α.1 Η επιβίωση μιας επιχείρησης εξαρτάται και από τον βαθμό προσαρμογής της στις
αλλαγές του νομικού περιβάλλοντός της
Μονάδες 4
Α.2 Η Διοικητική Λειτουργία βασίζεται στην επιδίωξη του καλύτερου δυνατού
αποτελέσματος με τη μικρότερη δυνατή θυσία
Μονάδες 4
Α.3. Μια νέα τεχνική στην παραγωγή του προϊόντος της επιχείρησης αποτελεί στοιχείο
επιχειρηματικότητας
Μονάδες 4
Α.4. Οι εργασιακές σχέσεις είναι στοιχείο του κοινωνικού περιβάλλοντος
Μονάδες 4

Α.5. Μια επιχείρηση που παρουσίασε έσοδα 110.000 ευρώ και έξοδα 120.000 ευρώ
έχοντας χρησιμοποιήσει 100.000 ευρώ σαν κεφάλαιο θα έχει αρνητική οικονομική
αποδοτικότητα ίση με 0,1
Μονάδες 4
Α.6. Η πολιτική που ακολουθεί το Κράτος σχετικά με τη διαμόρφωση των εισοδημάτων
ανήκει στο πολιτικό περιβάλλον
Μονάδες 4
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.7 μέχρι και Α.9, να γράψετε στο τετράδιό σας
τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό
συμπλήρωμά της.
Α.7. Τι δεν αποτελεί κριτήριο μέτρησης αποτελεσματικότητας για μια επιχείρηση για
τον εργαζόμενο
α. Οι καλές συνθήκες εργασίας
β. Η αξιοκρατία στην εργασία
γ. Η καλύτερη αμοιβή
δ. Η ποιότητα του προϊόντος
Μονάδες 6
Α.8. Ότι έχει σχέση με το σύστημα αξιών που εκφράζει μία κοινωνία σχετίζεται με το:
α. Κοινωνικό περιβάλλον
β. Πολιτισμικό περιβάλλον
γ. Πολιτικό περιβάλλον
δ. Οικονομικό περιβάλλον
Μονάδες 6
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Α.9. Οι οικονομικές σχέσεις μιας χώρας με άλλες χώρες ανήκουν στο
α. Κοινωνικό περιβάλλον
β. Νομικό περιβάλλον
γ. Πολιτικό περιβάλλον
δ. Οικονομικό περιβάλλον
Μονάδες 6

Α.10. Να αντιστοιχίσετε τις φράσεις της στήλης Α με τις φράσεις της στήλης Β.
Στήλη Α

Στήλη Β

1- Παραγωγική λειτουργία

α. Αγορά πρώτων υλών

2- Εμπορική λειτουργία

β. Μηχανισμός ελέγχου-Ανατροφοδότησης

3- Οικονομική λειτουργία

γ. Εκπόνηση προσχέδιου προϊόντος

4- Λειτουργία Προμηθειών

δ. Πληρωμή πρώτων υλών

Μονάδες 8

ΟΜΑΔΑ Β
Β.1. Τι γνωρίζετε για τους λειτουργικούς στόχους της επιχείρησης;
Μονάδες 23
Β.2. Τι γνωρίζετε για την λειτουργία Προμηθειών;
Μονάδες 13

Β.3. Τι γνωρίζετε για τους τρόπους αύξησης της παραγωγικότητας στην εργασία;
Μονάδες 14
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