
 

             ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                  
 

 

Διαγώνισμα  1ο 
 

 

ΑΡΧΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ 

Ημερομηνία:  12 / 12 / 2020 

 

                                       ΟΜΑΔΑ  ΠΡΩΤΗ                                
ΘΕΜΑ  Α: 

Α1. Για τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα τής κάθε 

πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη 

λέξη  Λάθος,  αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

 

α.  Αν μία οικονομία στραφεί από την παραγωγή καταναλωτικών αγαθών στην 

παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών θα αυξηθούν οι παραγωγικές της δυνατότητες και 

η Κ.Π.Δ. των αγαθών αυτών θα μετατοπιστεί προς τα δεξιά.  (Μονάδες  3.) 

 

β. Στην ανάλυση του οικονομικού συστήματος και της λειτουργίας της αγοράς 

γίνεται η υπόθεση ότι τα οικονομούντα άτομα, δηλαδή τα νοικοκυριά και οι 

επιχειρήσεις,  έχουν πλήρη γνώση των δεδομένων που επικρατούν.  (Μονάδες  3.) 

 

γ.  Η καμπύλη του μέσου σταθερού κόστους (ΑFC), η οποία συνεχώς κατέρχεται, 

αποτελεί ισοσκελή υπερβολή.  (Μονάδες  3.) 

 

δ. Με σταθερή την προσφορά όταν μεταβάλλεται η ζήτηση, μεταβάλλεται προς την 

ίδια κατεύθυνση η τιμή ισορροπίας , ενώ η ποσότητα ισορροπίας μεταβάλλεται προς 

την αντίθετη κατεύθυνση.  (Μονάδες  3.) 

 

ε. Σε κάθε μείωση της τιμής  μειώνεται και το πλεόνασμα.  (Μονάδες  3.) 
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Για τις προτάσεις  Α2.  και  Α3. γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και 

δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 

Α2. Η μετατροπή ενός συνδυασμού από εφικτό  σε μέγιστο μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι το κόστος ευκαιρίας θα πρέπει να είναι: 

α.  αυξανόμενο 

β.  φθίνον 

γ.  σταθερό 

δ.  κανένα από τα παραπάνω. 
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Α3.  Όταν η ζήτηση είναι σταθερή και αυξάνεται η προσφορά, τότε: 

α.  αυξάνεται και η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας 

β.  μειώνεται και η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας 

γ.  μειώνεται η τιμή ισορροπίας και αυξάνεται η ποσότητα ισορροπίας  

δ.  αυξάνεται η τιμή ισορροπίας και μειώνεται η ποσότητα ισορροπίας. 
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                                  ΟΜΑΔΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ  
ΘΕΜΑ  Β: 

Β1.  Τι γνωρίζετε για τα ελεύθερα και τι για τα οικονομικά αγαθά; 
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Β2.  Τα οικονομικά αγαθά μπορεί να ταξινομηθούν σε κατηγορίες με βάση διάφορα 

κριτήρια. Αναπτύξτε τις κατηγορίες των οικονομικών αγαθών. (Η χρήση 

παραδειγμάτων είναι απαραίτητη). 
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                                              ΟΜΑΔΑ  ΤΡΙΤΗ 
ΘΕΜΑ  Γ: 

Τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα αφορούν μία επιχείρηση, η οποία λειτουργεί στη 

βραχυχρόνια περίοδο και χρησιμοποιεί ως μεταβλητούς συντελεστές εργασία και 

πρώτες ύλες, οι τιμές (αμοιβές) των οποίων  είναι σταθερές. 

 

Αριθμός 

Εργατών 

(L) 

Συνολικό 

Προϊόν 

(Q ή ΤΡ) 

Μέσο 

Προϊόν 

(ΑΡ) 

Οριακό 

Προϊόν 

(ΜΡ) 

Μεταβλητό 

Κόστος 

(VC) 

Μέσο  Μεταβλητό 

Κόστος 

(AVC) 

0 ; ; ; ; ; 

10 ; 10 ; ; ; 

20 400 ; ; ; 150 

30 ; ; ; ; ; 

48 ; ; ; ; 160 

                                                                     

Γ1.  Αφού μεταφέρετε τον παραπάνω πίνακα στο τετράδιό σας, συμπληρώστε τα 

κενά του με ανάλογους υπολογισμούς, λαμβάνοντας υπόψη σας τα εξής: 

Ι.    Όταν η επιχείρηση παράγει με 30 εργάτες, το μέσο προϊόν της μεγιστοποιείται. 

ΙΙ.  Το κόστος των πρώτων υλών (C) για κάθε μονάδα παραγωγής ανέρχεται στις 100 

χρηματικές μονάδες. 

ΙΙΙ. Στους υπολογισμούς σας κρατήστε έως δύο δεκαδικά ψηφία. 
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Γ2.  Από ποιο επίπεδο απασχόλησης αρχίζει να λειτουργεί ο νόμος της φθίνουσας ή 

μη ανάλογης απόδοσης; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
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Γ3.  Αν η επιχείρηση  επιθυμεί να μειώσει τα μεταβλητά της έξοδα κατά 53.000 

χρηματικές μονάδες απ’ αυτά που επιβαρυνόταν παράγοντας με 48 εργάτες, 

υπολογίστε: 

α. πόσες μονάδες προϊόντος θα πρέπει να μειώσει την παραγωγή της;  (Μονάδες  7.) 

                                                                                                                                                                                                                                     



β.  Πόσους εργάτες θα πρέπει να απολύσει η επιχείρηση, αν προβεί στις παραπάνω 

μεταβολές;  (Μονάδες  3.) 
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                                             ΟΜΑΔΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ 

 

ΘΕΜΑ  Δ:  Τα παρακάτω οικονομικά δεδομένα αφορούν τις αγορές ενός αγαθού 

πρώτης ανάγκης κι ενός γεωργικού προϊόντος. 

Οι αγοραίες γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς του αγαθού πρώτης 

ανάγκης είναι οι εξής:   QD = 40 – P   και    QS = 10 + 2P. 

Δ1.  Να υπολογιστεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού. 
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Δ2.  Το κράτος θεωρώντας υψηλή την τιμή ισορροπίας που διαμορφώθηκε στην 

αγορά του αγαθού, την καταργεί επιβάλλοντας μια άλλη τιμή, η οποία δημιούργησε 

«καπέλο», το ύψος του οποίου ανέρχεται στις 15 χρηματικές μονάδες.  

α.  Αφού υπολογίσετε την τιμή της κρατικής παρέμβασης, (μονάδες  5), εξηγήστε 

πώς αυτή ονομάζεται και με ποιο σκοπό έχει επιβληθεί απ’ το κράτος. (Μονάδες  3.)                                                                                                           

β.  Εξαιτίας της κρατικής παρέμβασης θα δημιουργηθεί στην αγορά έλλειμμα ή 

πλεόνασμα και πόσο;  (Μονάδες  2.) 
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Οι αγοραίες γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς του γεωργικού 

προϊόντος είναι οι εξής:    QD = 300 – 2P  και  QS = -50 +2P. 

Δ3.  Το κράτος θεωρώντας χαμηλή την τιμή ισορροπίας που διαμορφώθηκε στην 

αγορά του προϊόντος, την καταργεί και επιβάλλει μια κατώτατη τιμή ΡΚ = 100 

χρηματικές μονάδες. 

α.  Πώς αλλιώς λέγονται οι κατώτατες τιμές και με ποιον σκοπό επιβάλλονται από το 

κράτος;  (Μονάδες  3.) 

β. Εξαιτίας της επιβολής κατώτατης τιμής θα δημιουργηθεί στην αγορά του 

αγροτικού προϊόντος  έλλειμμα ή πλεόνασμα και πόσο;  (Μονάδες  3.) 

γ.  Ποιο είναι το χρηματικό ποσό με το οποίο θα επιβαρυνθεί το κράτος μετά την 

πολιτική κρατικής παρέμβασης που ακολούθησε;  (Μονάδες  2.) 
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Δ4.  Δείξτε σε διάγραμμα και εξηγήστε τις συνέπειες από την επιβολή κατώτατης 

τιμής στο γεωργικό προϊόν από το κράτος. 

(Το διάγραμμα να γίνει με στυλό στο τετράδιό σας ΟΧΙ με αλγεβρικό τρόπο.) 
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             ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                  
 

Διαγώνισμα  2ο 
 

ΑΡΧΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ 

Ημερομηνία:  12 / 12 / 2020 
 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

Για τις προτάσεις Α.1 έως και Α.5, να μεταφέρετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της 

καθεμίας και δίπλα στον κάθε αριθμό, την λέξη Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή και 

την λέξη Λάθος αν η πρόταση είναι λαθεμένη. Δικαιολογήστε τις απαντήσεις που 

φέρουν την απάντηση Λάθος (Απαντήσεις χωρίς αιτιολόγηση δεν θα 

βαθμολογηθούν) 

Α.1 . Μια ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς ενός αγαθού θα 

οδηγήσει σε μείωση της ποσότητας ισορροπίας του (3 μονάδες) 

Α.2 Οι κατώτατες τιμές επιβάλλονται από το κράτος με σκοπό την προστασία των 

παραγωγών (3 μονάδες) 

Α.3 Το κατερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, που βρίσκεται πάνω 

από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους δεν αποτελεί τη βραχυχρόνια 

καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης (3 μονάδες) 

Α.4 Στην ελαστικότητα προσφοράς δεν ισχύει ο τύπος της τοξοειδούς ελαστικότητας 

Α.5 Ο παραγωγός μεγιστοποιεί τα έσοδα του όταν η ελαστικότητα ζήτησης ως προς 

την τιμή είναι μεγαλύτερη της μονάδας  (3 μονάδες) 

Για τις προτάσεις Α.6 και Α.7 να μεταφέρετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της 

πρότασης και δίπλα τον αριθμό που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 

 

Α.6 Οι καμπύλες του AVC και του MC μετατοπίζονται προς τα δεξιά όταν: 

α) αυξηθεί η αμοιβή των εργατών 

β) αυξηθεί το ενοίκιο 

γ) βελτιωθεί η τεχνολογία 

δ) μειωθούν οι επιχειρήσεις του κλάδου  

(5 μονάδες) 



Α.7 Από τους παρακάτω παράγοντες της προσφοράς, αυτός που μετατοπίζει την 

ατομική καμπύλη προσφοράς προς τα αριστερά, είναι: 

α) η βελτίωση της τεχνολογίας 

β) η μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων 

γ) οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες 

δ) αύξηση των ημερομισθίων των εργατών 

(5 μονάδες) 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

Β1. Να δείξετε διαγραμματικά ποιά επίδραση θα έχει στην τελική προσφερόμενη 

ποσότητα ενός προϊόντος μια μείωση της τιμής του και μια ταυτόχρονη βελτίωση της 

τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στην παραγωγή του (25 μονάδες) 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ 

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε μια επιχείρηση που λειτουργεί 

στην βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής με μοναδικό παραγωγικό συντελεστή την 

εργασία 

Αριθμός Εργατών (L) Προϊόν (Q) 

0 0 

1 2 

2 8 

3 ; 

4 ; 

   

Γ1. Γνωρίζοντας ότι στον τρίτο εργάτη το μέσο προϊόν είναι μέγιστο, να υπολογίσετε 

την ποσότητα προϊόντος που παράγεται όταν απασχολούνται τρείς εργάτες. (5 

μονάδες) 

Γ2. Όταν συνολικά παράγονται δύο μονάδες προϊόντος από  τον πρώτο εργάτη, το 

οριακό κόστος (MC) είναι 84 χρηματικές μονάδες. Να υπολογίσετε το μεταβλητό 

κόστος (VC) και το μέσο μεταβλητό κόστος (AVC) στο συγκεκριμένο επίπεδο 

παραγωγής. (5 μονάδες) 

Γ3.  

α. Γνωρίζοντας ότι, όταν απασχολούνται δύο εργάτες και το μέσο μεταβλητό κόστος 

(AVC) είναι 63 χρηματικές μονάδες, να υπολογίσετε το μεταβλητό κόστος (VC) που 

αντιστοιχεί στους δύο εργάτες. (3 μονάδες)  

β. Γνωρίζοντας ότι όταν απασχολούνται τρεις εργάτες και το μεταβλητό κόστος (VC) 

είναι 756 χρηματικές μονάδες, να υπολογίσετε το οριακό κόστος (MC) που 

αντιστοιχεί στους τρεις εργάτες. (2 μονάδες)  

Γ4. Αν το μέσο μεταβλητό κόστος (AVC) που αντιστοιχεί στους τέσσερις εργάτες 

είναι 66 χρηματικές μονάδες και το οριακό κόστος (MC) 84 χρηματικές μονάδες, να 

υπολογίσετε την ποσότητα (Q) που παράγουν οι τέσσερις εργάτες. (7 μονάδες)  

Γ5. Σε ποιο αριθμό εργατών εμφανίζεται η λειτουργία του νόμου της φθίνουσας 

απόδοσης και γιατί; (3 μονάδες) 

  

 

 



 

ΟΜΑΔΑ Δ΄ 

Έστω ο παρακάτω πίνακας δεδομένων για μια επιχείρηση: 

L Q MP FC MC 

0 0 - 60 - 

1 10 10  24 

2  15  18 

3  20  12 

4  10  24 

5  5  36 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα: 

Δ1. Να βρεθεί το προϊόν ανά εργάτη των 5 εργατών (3 μονάδες) 

Δ2. Από ποιο σημείο παραγωγής και μετά αρχίζει να ισχύει ο Νόμος της Φθίνουσας 

Απόδοσης; (5 μονάδες) 

Δ3. Να κατασκευαστεί η καμπύλη προσφοράς και να προσδιοριστεί αλγεβρικά η 

γραμμική της μορφή (7 μονάδες)  

Δ4. Αν έχουμε συνολικά 600 επιχειρήσεις στον κλάδο, με καθεμιά να έχει τα ίδια 

στοιχεία κόστους, προσδιορίστε την αλγεβρική μορφή της αγοραίας προσφοράς (5 

μονάδες) 

Δ5. Αν η αγοραία ζήτηση για το προϊόν είναι QD=34200-150P, να προσδιοριστεί η 

τιμή και η ποσότητα ισορροπίας (5 μονάδες) 

  

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  

1. Στο φυλλάδιο των θεμάτων να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 

(ονοματεπώνυμο, ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). 

2. Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα. 

3. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό. 

4. Τα γραφήματα, όπου χρειάζονται, να είναι καθαρογραμμένα. 

5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 

6. Το διαγώνισμα να αποσταλεί σε μορφή pdf. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 

 

 


