ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ Α
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθ ούν,
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
προϊόντα
οικοτεχνικής
δραστηριότητας
παράγονται με σκοπό την ιδιοκατανάλωση και την
εμπορία τους σε τοπική ή μικρή κλίμακα .
β.

Η τιμή της ελαστικότητας της ζήτησης έχει θετικό
πρόσημο δεδομένου ότι η τιμή και η ζητούμενη
ποσότητα κινούνται αντίστροφα .

γ. Η εργασία στη γεωργία χαρακτηρίζεται από την
εποχικά ίση κατανομή των απαιτούμενων ωρών
εργασίας.
δ. Το κέρδος της γεωργικής επιχείρησης υπολογίζεται με
την αφαίρεση του συνόλου των παραγωγικών
δαπανών από την ακαθάριστη πρόσοδο της
επιχείρησης.
ε.

Η
απογραφή
διακρίνεται
σε
εξωτερική
ή
εξωλογιστική και σε εσωτερική ή εσωλογιστική ή
λογιστική.
Μονάδες 15

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
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
Ευπαθές προϊόν
Κίνδυνοι γεωργικών
επιχειρήσεων
Μονοπώλιο
Φορέας κοινωνικής
οικονομίας
Διευθυντική εργασία (ή
Διεύθυνση) της επιχείρησης

α.
β.
γ.

ΣΤΗΛΗ Β
Καιρικές συνθήκες
Μορφή αγοράς

δ.

Μηχανολογικός
εξοπλισμός
Νωπό κρέας

ε.

Συνεταιρισμός

στ. Συντελεστής παραγωγής
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β
Β1. Πώς διακρίνονται τα γεωργικά προϊόντα ως προς τον
τρόπο παραγωγής τους.
Μονάδες 6
Β2. Πότε δύο αγαθά είναι συμπληρωματικά και πότε
υποκατάστατα (ανταγωνιστικά) (μον. 4). Χρησιμοποιήστε
την τιμή και τη ζητούμενη ποσότητα δύο αγαθών για να
επεξηγήσετε τις δύο κατηγορίες αγαθών (μον. 6).
Μονάδες 10
Β3. Να αναφέρετε ονομαστικά τρεις (3) παράγοντες που
επηρεάζουν την προσφορά των αγροτικών προϊόντων .
Μονάδες 9

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Να
αναφέρετε
ονομαστικά
τρεις
(3)
κατηγορίες
κεφαλαιουχικών αγαθών που ανήκουν στο κυκλοφοριακό ή
αναλώσιμο κεφαλαίο.
Μονάδες 6
Γ2. Να αναφέρετε τους λόγους της περιορισμένης ανάπτυξης
των συνεταιρισμών στη χώρα μας.
Μονάδες 9
Γ3. Πότε υπάρχει πλήρης (τέλειος) ανταγωνισμός σε μια αγορά
(μον. 4). Να περιγράψετε δύο (2) από τις συνθήκες που
πρέπει να υπάρχουν για να προκύπτει πλήρης ανταγωνισμός
(μον. 6).
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται στη γεωργική λογιστική
(μον. 6). Ποια λογιστική μέθοδος αρμόζει στις πολύ μικρές
γεωργικές
επιχειρήσεις
(γεωργικές
εκμεταλλεύσεις
οικογενειακής μορφής) και γιατί (μον. 4).
Μονάδες 10
Δ2. Μια κτηνοτροφική μονάδα διοχετεύει τα απόβλητά της σε
κοντινό
παραπόταμο,
χρησιμοποιεί
ζωοτροφές
από
επιβλαβείς
πρώτες
ύλες,
μειώνει
αυθαίρετα
το
απασχολούμενο προσωπικό, επεκτείνει υποχρεωτικά το
ωράριο των υπόλοιπων εργαζομένων χωρίς επιπλέον αμοιβή
και με την απειλή της απόλυσης, ενώ παράλληλα έχει
εξασφαλίσει με χρηματισμό την ανοχή των τοπικών
πολιτικών παραγόντων και των αρμοδίων αρχών.
Να αναφέρετε τα θέματα ηθικής, κοινωνικής και
περιβαλλοντικής ευθύνης που προκύπτουν από τις ενέργειες
της συγκεκριμένης επιχείρησης.
Μονάδες 15

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον 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. Δεν
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,
μόνον με μπλε ή μόνον με μαύρο στυλό ανεξίτηλης
μελάνης.
4. Κάθε
επιστημονικά
τεκμηριωμένη
απάντηση
είναι
αποδεκτή.
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 17.00
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ

