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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 

 

ΑΡΧΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ 

(ΥΠΟΔΟΜΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ) 

Ημερομηνία:  13. 2. 2021 

                                                                           

                                
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. Ο όρος εξέλιξη αναφέρεται στη διαφοροποίηση των αγαθών και ταυτόχρονα στη 

δημιουργία νέων αναγκών. 

 

β. Τα εργατικά σωματεία μπορεί να θεωρηθούν ως αντιστάθμισμα στην οικονομική 

δύναμη του εργοδότη. 

 

γ. Αντικειμενικός σκοπός της επιχείρησης είναι η επίτευξη κέρδους. 

 

δ. Τα σκεύη που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση, μπορεί να ανήκουν στον συντελεστή 

Κεφάλαιο. 

 

ε. Οι ροές του οικονομικού κυκλώματος είναι συνεχείς και έχουν πάντοτε το ίδιο 

μέγεθος.  
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Για τις προτάσεις από  Α.2.  μέχρι και Α.3. γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 

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

 

Α2.  Ο χρυσός στην προθήκη (βιτρίνα) ενός κοσμηματοπωλείου αποτελεί: 

α.  καταναλωτό αγαθό 

β.  κεφαλαιουχικό αγαθό 

γ.  καταναλωτικό αγαθό 

δ.  υπηρεσία. 
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Α3.  Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί απόφαση για την παραγωγή μιας 

επιχείρησης: 



 

α. τι προϊόν θα παράγει η επιχείρηση 

β. σε τι ποσότητα θα το παράγει 

γ. ποια μέθοδο παραγωγής θα χρησιμοποιήσει, δηλαδή ποια τεχνολογία 

δ. η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο των στελεχών της επιχείρησης.  
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ΟΜΑΔΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ  Β: 

Β1.  Αφού διατυπώσετε το αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας, (μονάδες 2),  

αναπτύξτε, με τη μορφή ερωτημάτων, τις τέσσερις κατηγορίες που εκφράζουν το 

αντικείμενό της. (Μονάδες 8).  
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Β2. Αναπτύξτε τις οικονομικές αποφάσεις που καλείται να πάρει η Οικογένεια ή το 

Νοικοκυριό, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις αποφάσεις. 
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ΟΜΑΔΑ  ΤΡΙΤΗ 

ΘΕΜΑ  Γ: 

Τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα αφορούν μία οικονομία, η οποία  λειτουργεί σε 

συνθήκες πλήρους απασχόλησης  και παράγει, με δεδομένη τεχνολογία και 

δεδομένους παραγωγικούς συντελεστές, τα αγαθά Φ και Ω στους ακόλουθους 

συνδυασμούς ποσοτήτων παραγωγής. 

 

Συνδυασμοί Αγαθό  Φ Αγαθό  Ω 
Κόστος Ευκαιρίας 

του Φ σε όρους Ω 

Κόστος Ευκαιρίας 

του Ω σε όρους Φ 

Α ΦΑ = ; 85   

   0,1 ; 

Β 100 ΩΒ = ;   

   0,5 ; 

Γ ΦΓ = ; 50   

   ; 1 

Δ 200 ΩΔ = ;   

 

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

κενά του προβαίνοντας στους αντίστοιχους υπολογισμούς. 
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Γ2.  Αν υποτεθεί ότι λόγω βελτίωσης της τεχνολογίας οι ποσότητες του αγαθού Φ 

αυξήθηκαν κατά 20%, κατασκευάστε την αρχική Καμπύλη Παραγωγικών 

Δυνατοτήτων για τα αγαθά Φ και Ω και δείξτε στο ίδιο διάγραμμά πώς αυτή 

μετατοπίστηκε προς τα δεξιά. 
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Γ3. Εξηγήστε πώς ονομάζονται οι συνδυασμοί παραγωγής που βρίσκονται ανάμεσα 

στις δύο καμπύλες παραγωγικών δυνατοτήτων σε σχέση με την αρχική και τη νέα 

καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων.  
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ΟΜΑΔΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ 

 

ΘΕΜΑ  Δ: 

Δίνεται ο παρακάτω υποθετικός πίνακας μιας οικονομίας, η οποία παράγει τα αγαθά 

Χ και Ψ σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης και δεδομένη τεχνολογία. 

 

Συνδυασμοί 

Παραγωγής 
Αγαθό  Χ Αγαθό  Ψ 

Α 0 500 

Β 100 300 

Γ 150 150 

Δ 180 0 

 

Δ1.  Ελέγξτε υπολογιστικά και με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας, αν οι παρακάτω 

συνδυασμοί βρίσκονται επάνω στην Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων, αριστερά 

ή δεξιά. 

α)  Κ (Χ = 160   και   Ψ = 110). 

β)  Λ (Χ = 140   και   Ψ = 180). 

γ)  Μ (Χ =  90   και   Ψ = 310). 
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Δ2. Αφού ονομάσετε τους συνδυασμούς Κ, Λ και Μ, εξηγήστε την οικονομική 

σημασία του καθένα χωριστά. 
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2 

 

ΑΡΧΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ 

(ΥΠΟΔΟΜΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ) 

Ημερομηνία:  13. 2. 2021 

 

 

ΘΕΜΑ Α΄ 

Α1. Να συμπληρώσετε τα κενά του παρακάτω πίνακα: 

1. Η ικανοποίηση την οποία απολαμβάνει ένα άτομο σε μια ορισμένη χρονική 

περίοδο απο την κατανάλωση ενός αγαθού ονομάζεται .......................... (2 μονάδες) 

2. ......................... ονομάζονται τα αγαθά των οποίων η ζήτηση αυξάνεται καθώς 

αυξάνεται το εισόδημα των καταναλωτών (2 μονάδες) 

3. ........................ ονομάζονται τα αγαθά των οποίων η ζήτηση μεταβάλλεται προς 

την ίδια κατεύθυνση με την μεταβολή της τιμής ενός άλλου αγαθού (2 μονάδες) 

4. Η αριθμητική τιμή της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή είναι πάντοτε 

.......................... (2 μονάδες) 

5. Ο καταναλωτής που επιδιώκει πάντα την μεγιστοποίηση της χρησιμότητας του 

λέγεται .......................... ............................ (2 μονάδες) 

6. Οι τιμές προσδιορίζονται απο την αλληλεπίδραση των δυνάμεων της 

......................... και της .............................. (2 μονάδες) 

 

Α2. Σημειώστε αν είναι σωστή ή λανθασμένη κάθεμια απο τις παρακάτω 

προτάσεις. Δικαιολογήστε την εκάστοτε απάντηση σας. 

1. Στην συνάρτηση ζήτησης που είναι ισοσκελής υπερβολή η συνολική δαπάνη των 

καταναλωτών είναι πάντοτε σταθερή. (2 μονάδες) 

2. Δυο αγαθά είναι υποκατάστατα μεταξύ τους, αν το ένα καταναλώνεται μαζί με το 

άλλο. (2 μονάδες) 



 

3. Στα κατώτερα αγαθά, όταν το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται, τόσο 

αυξάνεται η ζήτηση τους  (2 μονάδες) 

4. Αύξηση της τιμής του μοσχαρίσιου κρέατος σημαίνει μετατόπιση της καμύλης 

ζήτησης του μοσχαρίσιου κρέατος προς τα δεξιά. (2 μονάδες) 

5. Ο αριθμός των καταναλωτών χαρακτηρίζει την αγοραία καμπύλη ζήτησης, εν 

αντιθέσει με τους υπόλοιπους οι οποίοι προσδιορίζουν την ατομική (2 μονάδες) 

6. Η αρνητική σχέση τιμής και ζήτησης αποτελεί τον Νόμο της Ζήτησης. (3 μονάδες)  

 

ΘΕΜΑ Β΄ 

 

Β1. Να προσδιορίσετε: α) την έννοια των υποκατάστατων αγαθών (3 μονάδες) 

                β) την έννοια των συμπληρωματικών αγαθών (3 μονάδες) 

                           γ) την έννοια των κατώτερων αγαθών (3 μονάδες) 

                δ) την έννοια του ορθολογικού καταναλωτή (3 μονάδες) 

                           ε) τον Νόμο της Ζήτησης (3 μονάδες)   

Β2. Να περιγράψετε αναλυτικά τον προσδιοριστικό παράγοντα ‘Εισόδημα’ (10 

μονάδες)  

 

ΘΕΜΑ Γ΄ 

 

Γ1. Έστω ότι μειώνεται η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος. Να εξηγήσετε θεωρητικά 

και με την βοήθεια διαγραμμάτων τι θα συμβεί: 

 α) Στην ζητούμενη ποσότητα του μοσχαρίσιου κρέατος (6 μονάδες) 

 β) Στην ζήτηση του χοίρινου. (7 μονάδες) 

Γ2. Έστω ότι αυξάνεται η τιμή των κουστουμιών. Να εξηγήσετε θεωρητικά και με 

την βοήθεια διαγραμμάτων τι θα συμβεί: 

 α) Στη ζητούμενη ποσότητα των κουστουμιών (5 μονάδες) 

 β) Στη ζήτηση των γραβατών (7 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Δ΄ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ποσότητες που ζητά ένας καταναλωτής για 

ένα αγαθό Χ, ανάλογα με την τιμή του: 

Συνδυασμοί Τιμή (Ρ) Ζητούμενη Ποσότητα (QD) 



 

A 2 16 

B 4 12 

Γ 6 8 

Δ 8 4 

 

Δ1. Ισχύει ο Νόμος της Ζήτησης? Διατυπώστε τον (2 μονάδες) 

Δ2. Τι είδους συνάρτηση ‘κρύβεται’ πίσω από τα δεδομένα του πίνακα? (2 μονάδες) 

Δ3. Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης ζήτησης (6 μονάδες) 

Δ4. Να απεικονίσετε διαγραμματικά την συνάρτηση ζήτησης (4 μονάδες) 

Δ5. Αν αυξηθεί το εισόδημα του καταναλωτή, τι θα συμβεί με την καμπύλη ζήτησης 

του; (5 μονάδες) 

Δ6. Υπολογίστε τις ελαστικότητες ζήτησης καθώς η τιμή μειώνεται (6 μονάδες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


