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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
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. Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την επιχείρηση ή την ανταγωνίζονται
εντάσσονται στο ειδικό (εσωτερικό) της περιβάλλον.
Α.2. Η ιεράρχηση των στόχων, ο αριθμός, το είδος και η σπουδαιότητά τους, διαφέρει
από επιχείρηση σε επιχείρηση.
Α.3. Η επιχειρηματικότητα είναι χαρακτηριστικό όλων των παραγωγικών μονάδων.
Α.4. Κάθε επιχειρησιακή λειτουργία έχει δικό της σκοπό και περιεχόμενο.
Α.5. Η πλέον ορατή επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος στην επιχείρηση
περιλαμβάνεται στο οικονομικό περιβάλλον της.
Α.6. Μια επιχείρηση είναι αποδοτική όταν πετυχαίνει τους στόχους της.
Μονάδες 24
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. Η άσκηση εισοδηματικής και νομισματικής πολιτικής είναι στοιχείο του :
α. νομικού περιβάλλοντος
β. οικονομικού περιβάλλοντος
γ. πολιτισμικού περιβάλλοντος
δ. πολιτικού περιβάλλοντος
Μονάδες 6
Α.8. Οι θεσμικοί στόχοι είναι αυτοί που:
α. Η επιχείρηση διατυπώνει στο καταστατικό της
β. Αφορούν κερδοσκοπικές επιχειρήσεις
γ. Αναφέρονται στην παραγωγή
δ. Αφορούν την ικανοποίηση των εργαζομένων
Μονάδες 6
Α.9 Η αόρατη διοικητική λειτουργία δίνει μεγάλη σημασία στον ρόλο :
α. της επικοινωνίας με το περιβάλλον
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β. του ανθρώπινου παράγοντα
γ. της τεχνολογίας
δ. των πληροφοριών
Μονάδες 6
Α.10.Μια επιχείρηση το έτος 2011 παρήγαγε 2000
μονάδες προϊόντος,
χρησιμοποιώντας 50 εργαζόμενους και δικά της κεφάλαια ύψους 100.000 ευρώ . H
οικονομική αποδοτικότητα των χρησιμοποιηθέντων κεφαλάιων της επιχείρησης το 2011
ήταν 0,1. Να βρεθούν η παραγωγικότητα της εργασίας και το οικονομικό αποτέλεσμα
της επιχείρησης. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που χρησιμοποιήσατε
καθώς και τους υπολογισμούς σας.
Μονάδες 8
ΟΜΑΔΑ Β΄
Β.1.α) Τι γνωρίζετε για την επιχείρηση ως σύστημα;
Μονάδες 12
β) Με βάση τη συστημική προσέγγιση τι απαιτεί η διοίκηση των επιχειρήσεων;
Μονάδες 7
Β.2. α) Πως προκύπτει η ευθύνη της επιχείρησης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο;
Μονάδες 7
β) Αναφέρετε ορισμένες ευθύνες της επιχείρησης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.
Μονάδες 10
Β.3. Από τις λειτουργίες της επιχείρησης να περιγράψετε :
α) την εμπορική λειτουργία
β) λειτουργία των δημοσίων σχέσεων
Μονάδες 14

Τα θέματα επιμελήθηκε:
Βελλή Βασιλική - οικονομολόγος
mail: v.velli@hotmail.com
Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας /
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