
 

 

 

                                   

ΟΜΑΔΑ Α 

Για τις προτάσεις από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό 
της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, 
και Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
 

Α1.  Όταν η τιμή ενός αγαθού μειώνεται με ελαστική ζήτηση, η συνολική δαπάνη των 

καταναλωτών για το συμπληρωματικό του αγαθό μειώνεται.  Σ/Λ  

Α2. Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης αρχίζει να λειτουργεί από 
εκείνο το επίπεδο παραγωγής  και μετά, από το οποίο το οριακό κόστος 
ελαχιστοποιείται και αρχίζει να αυξάνεται.   Σ/Λ 

Α3. Σκοπός του κράτους όταν επιβάλλει κατώτατες τιμές, είναι η προστασία του 
καταναλωτή. Σ/Λ 

Α4. Μία ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς ενός αγαθού θα αυξήσει 
οπωσδήποτε την τιμή ισορροπίας του αγαθο .   Σ/Λ 

Α5. Για να κατασκευαστεί η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων, θα πρέπει η 
οικονομία να παράγει δύο τουλάχιστον αγαθά.  Σ/Λ 

                                                                                                      (15 μονάδες) 

     Για τις προτάσεις Α.6 και Α.7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 

πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντησης.                                                                                       

Α6. Αν η τιμή ενός αγαθού αυξηθεί από 10 σε 15 χρηματικές μονάδες, η ζητούμενη 

ποσότητά του θα μειωθεί από 50 σε 30 ποσότητες. Η γραμμική συνάρτηση ζήτησης 

του εν λόγω αγαθού θα είναι: 

α) QD = 90 – 4P 
β) QD = 500/P 
γ) QD = 450 – 20P 
δ) QD = 450/P 
 

                              

                                                                                                          (5 μονάδες) 

 

 



 

 

Α.7 Αν η προσφορά ενός αγαθού είναι ελαστική, (ΕS > 1), τότε η καμπύλη προσφοράς 

αυτού του αγαθού: 

α) διέρχεται από την αρχή των αξόνων 
β) τέμνει τον άξονα των τιμών 
γ) τέμνει τον άξονα των προσφερομένων ποσοτήτων 
δ) τέμνει κάθετα τον άξονα των τιμών. 
 

                                                                                                       (5 μονάδες) 

                                                                                                      (μονάδες 25) 

ΟΜΑΔΑ Β 

     Β1. Ποια η σημασία του παράγοντα «χρόνος» για τις αποφάσεις των επιχειρήσεων 

και ποιες χρονικές περιόδους παραγωγής διακρίνει οικονομική επιστήμη;   (μονάδες 

15) 

                                                                                                                
Β2. Από τους κοινωνικούς θεσμούς αναπτύξτε αυτόν, που αναφέρεται στα εργατικά 

σωματεία. Ποιος ο αντικειμενικός σκοπός των εργατικών σωματείων και ο λόγος 

δημιουργίας τους;  (μονάδες 10) 

                                                                 
 
                                                                                                      (μονάδες 25) 

ΟΜΑΔΑ Γ 

        Μία οικονομία παράγει μόνο τα αγαθά Χ και Ψ, οι  μέγιστοι συνδυασμοί των 

οποίων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Συνδυασμοί 
ποσοτήτων 

Ποσότητες 
του  Χ 

Ποσότητες 
του  Ψ 

Κόστος ευκαιρίας 
του  Χ 

Κόστος ευκαιρίας 
του  Ψ 

Α ; 200   

   ; ; 

Β ; 190   

   ; ; 

Γ ; 170   

   ; ; 

Δ 30 ;   

   5 1/5 

Ε 40 ;   

   8 1/8 

Ζ 50 ;   

 



 

 

 
Γ1.  Αφού μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας, καλύψτε τα κενά του κάνοντας 
τους κατάλληλους υπολογισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 
Ι.  Μεταξύ των συνδυασμών Α και Β για την παραγωγή μίας μονάδας του αγαθού Χ 
απαιτείται θυσία μίας μονάδας του αγαθού Ψ. 
ΙΙ.  Μεταξύ των συνδυασμών Β και Γ με θυσία 4 μονάδων του αγαθού Ψ παράγονται 
2 μονάδες του αγαθού Χ. 
ΙΙΙ. Μεταξύ των συνδυασμών Γ και Δ με θυσία 2 μονάδων του αγαθού Ψ παράγονται 
8 μονάδες του αγαθού Χ. 
                                                                                                                      (8 μονάδες) 

 
Γ2.  Έστω ότι όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται στην παραγωγή του 
αγαθού Ψ. Αν η οικονομία θυσιάσει 50 μονάδες του αγαθού Ψ, υπολογίστε πόσες 
μονάδες του αγαθού Χ μπορούν να παραχθούν με πλήρη απασχόληση των 
παραγωγικών συντελεστών; 
                                                                                                                      (3 μονάδες) 

Γ3.  Βρείτε, αν ο συνδυασμός (Χ = 35,  Ψ = 100) βρίσκεται αριστερά ή δεξιά της Κ.Π.Δ.; 
Πώς ονομάζεται ο συνδυασμός και ποια είναι η οικονομική του σημασία; 
                                                                                                                      (4 μονάδες) 

Γ4.  Αν η οικονομία παράγει έναν εφικτό συνδυασμό, με ποιον τρόπο μπορεί να 
αυξήσει τις ποσότητες και των δύο αγαθών, ώστε αυτός να γίνει μέγιστος; 
                                                                                                                      (3 μονάδες) 

Γ5.  Για να παραχθούν οι τελευταίες 20 ποσότητες από το αγαθό Ψ, πόσες μονάδες 
του αγαθού Χ θα πρέπει να θυσιαστούν; 
                                                                                                                      (2 μονάδες) 

Γ6. Πόσες μονάδες του αγαθού Ψ πρέπει να θυσιαστούν, για να παραχθεί η 12η 
μονάδα του αγαθού Χ; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
                                                                                                                     (2 μονάδες) 

Γ7.  Αν η οικονομία επιθυμεί να παράξει  45 μονάδες του αγαθού Χ, ποιο θα είναι το 
πραγματικό κόστος που θα έχει; 
                                                                                                                     (3 μονάδες) 

 
                                                               
                                                                                                          (μονάδες 25)                                           

ΟΜΑΔΑ Δ 

Στην αγορά ενός αγαθού η συνάρτηση ζητήσης  και προσφοράς είναι Qd=80-5p και 

αντίστοιχα Qs=10+5p. 

Δ1. Να βρεθεί το σημείο ισορροπίας και να υπολογιστούν τα συνολικά έσοδα των 
παραγωγών.                                                                                           (5 μονάδες) 



 

 

 

Δ2. Αν το εισόδημα αυξηθεί κατά 10% και στην τιμή ισορροπίας η εισοδηματική 
ελαστικότητα είναι – 2, να χαρακτηριστεί το αγαθό με βάση την εισοδηματική 
ελαστικότητα και να βρεθεί η νέα συνάρτηση ζήτησης.                     (10 μονάδες) 

 

Δ3. Να βρεθεί το νέο σημείο ισορροπίας και να υπολογιστούν τα συνολικά έσοδα των 
παραγωγών.                                                                                           (5 μονάδες) 

 

Δ4. Να υπολογιστεί η ελαστικότητα προσφοράς καθώς η τιμή αυξάνεται.        

                                                                                                               (5 μονάδες) 

 

 

 

                                                                                                      (μονάδες 25) 

                           


