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Α.Ο.Δ.Ε. – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
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 Ένα από τα στοιχεία της επιχειρηματικότητας είναι ο συνδυασμός
των συντελεστών παραγωγής με σκοπό τη δημιουργία υλικών αγαθών
ή υπηρεσιών.
Μονάδες 4
Α.2 Οι ομάδες συμφερόντων της επιχείρησης δεν επιδρούν στο τρόπο
λειτουργίας και ανάπτυξής της, γιατί έχουν στόχο την ικανοποίηση των
δικών τους συμφερόντων.
Μονάδες 4
Α.3 Η πλέον «ορατή» επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος στην
επιχείρηση προέρχεται από το πολιτικό περιβάλλον.
Μονάδες 4
Α.4 Ο λόγος των εκροών προς τις εισροές είναι δείκτης της
αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης.
Μονάδες 4
Α.5 Ο αρμονικός συνδυασμός όλων των λειτουργιών γίνεται
αποτελεσματικός κάτω από το συνδετικό και καθοδηγητικό ιστό της
«αόρατης» διοικητικής λειτουργίας.
Μονάδες 4
Α.6 Μια επιχείρηση που παρήγαγε 20 μονάδες προϊόντος
χρησιμοποιώντας 200 εργαζόμενους είχε παραγωγικότητα εργασίας 10
μονάδες προϊόντος ανά εργάτη.
Μονάδες 4
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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 στη σωστή απάντηση.
Α.7 Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στις ευθύνες της επιχείρησης
απέναντι στο κοινωνικό σύνολο;
α) Η προσφορά αγαθών, προϊόντων και υπηρεσιών.
β) Η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας.
γ) Η κοινωνική προβολή της επιχείρησης.
δ) Η συνεισφορά στη προστασία του περιβάλλοντος.
Μονάδες 6
Α.8 Η εναρμόνιση και η σύνθεση αλληλοσυγκρουόμενων στόχων στο
πλαίσιο μιας επιχείρησης εκφράζει:
α) τα συμφέροντα και τις αξίες των ομάδων που λειτουργούν μέσα σε
αυτή.
β) το συσχετισμό δύναμης των διαφόρων ομάδων.
γ) την ανάγκη μεγιστοποίησης του κέρδους.
δ) τις πιέσεις και τους περιορισμούς του περιβάλλοντος.
Μονάδες 6
Α.9 Στο γενικό (εξωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης εντάσσονται:
α) οι συνεργαζόμενες ή ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.
β) οι καταναλωτές και οι πελάτες.
γ) η πορεία της κεφαλαιαγοράς και των εισοδημάτων.
δ) οι εργαζόμενοι και η συνδικαλιστική τους ένωση.
Μονάδες 6
Α.10 Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις επιχειρήσεις
από τις υπόλοιπες παραγωγικές μονάδες.
Μονάδες 8

ΟΜΑΔΑ Β΄

Β.1 Να περιγράψετε την επιχείρηση ως κοινωνική οργάνωση.
Μονάδες 15
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Β.2 Τι εκφράζουν οι λειτουργικοί στόχοι της επιχείρησης; Να περιγράψετε
που αναφέρονται αυτοί οι στόχοι.
Μονάδες 15

Β.3 Από τις λειτουργίες της επιχείρησης να περιγράψετε:
α) την οικονομική λειτουργία (μονάδες 10).
β) την λειτουργία των προμηθειών (μονάδες 10).
Μονάδες 20

Καλή Επιτυχία

Τα θέματα επιμελήθηκε:
Ιωάννης Σπυρούλιας / Οικονομολόγος
Πτυχιούχος του τμήματος
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