
 

 

 
 

 

 
   
 

 

 

 
 ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ 

Β ΄ΛΤΚΔΗΟΤ 

                                                                          26/2/22                                                                                             

ΟΜΑΓΑ Α 

 

Α1.Σηιρ  παπακάηυ πποηάζειρ, από Α.1 μέσπι και Α.5, να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ 

καθεμιάρ και δίπλα ηος ηη λέξη Συζηό, αν η ππόηαζη είναι ζυζηή, ή Λάθορ, αν η ππόηαζη είναι 

λανθαζμένη. 

 

α. Σν θηλεηό ελόο παηδηνύ είλαη θαηαλαισηό αγαζό.  

Μονάδες 3 

 β. Όηαλ απμάλεηαη ε ηηκή ελόο αγαζνύ, κεηώλεηαη ε δήηεζή ηνπ.  

Μονάδες 3 

γ. Έλαο ζπλδπαζκόο δεμηά ηεο ΚΠΓ ραξαθηεξίδεηαη σο εθηθηόο θαη δείρλεη όηη ππάξρεη 

ππναπαζρόιεζε παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ.  

Μονάδες 3 

δ. Ζ ειαζηηθόηεηα δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή έρεη πάληα αξλεηηθό πξόζεκν.  

Μονάδες 3 

 ε. Ο αξηζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ επεξεάδεη απνθιεηζηηθά ηελ αγνξαία θακπύιε δήηεζεο.  

Μονάδες 3 

  

 

 

Σηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, από Α.6 μέσπι και Α.7, να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ 

ππόηαζηρ και δίπλα ηος ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη. 

Α2. Ζ δήηεζε ελόο θαλνληθνύ αγαζνύ κεηαβάιιεηαη:  

α) Πξνο ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε κε ηε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ελόο ππνθαηάζηαηνύ ηνπ  

β) Πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ελόο ζπκπιεξσκαηηθνύ ηνπ  

γ) Πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ελόο ππνθαηάζηαηνύ ηνπ  

δ) Όηαλ κεηαβάιιεηαη ε ηηκή ηνπ 

Μονάδες 5 



 

 

Α3. Σν θόζηνο επθαηξίαο ελόο λένπ δεκόζηνπ λνζνθνκείνπ είλαη: 

Α. Οη δαπάλεο πνπ θαηαβάιεη ην θξάηνο ζηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ λνζνθνκείνπ.  

Β. Οη δαπάλεο πνπ θαηαβάιεη ην θξάηνο ζην ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό πξνζσπηθό.  

Γ. Σα άιια αγαζά πνπ ζπζηάδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λνζνθνκείνπ.  

Γ. Σν θόζηνο πνπ θαηαβάιεη ην θξάηνο γηα ηνλ εμνπιηζκό ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 

Μονάδες 5 

ΟΜΑΓΑ  Β 

 

Β1.  α)  Αλαπηύμηε ηηο ηδηόηεηεο ησλ αλαγθώλ εμέιημε θαη πνιιαπιαζηαζκόο. 

                                                                                                                 Μονάδες 6 

 

         β)  Πνηνη παξάγνληεο πξνζδηνξίδνπλ ηηο παξαπάλσ ηδηόηεηεο; Να αλαπηπρζνύλ. 

                                                                                                               Μονάδες 12 

 

Β2.  Από ηνπο πξνζδηνξηζηηθνύο παξάγνληεο ηεο δήηεζεο αλαπηύμηε απηόλ πνπ αλαθέξεηαη ζην 

εηζόδεκα ησλ θαηαλαισηώλ. 

                                                                                                                               Μονάδες 7 

ΟΜΑΓΑ Γ 

ε κία ππνζεηηθή νηθνλνκία, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλε ηερλνινγία θαη απαζρνιεί πιήξσο θαη 

απνδνηηθά (νξζνινγηθά) όινπο ηνπο παξαγσγηθνύο ζπληειεζηέο ηεο, παξάγνληαη δύν αγαζά Υ θαη Φ. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη νη κέγηζηεο πνζόηεηεο από ην αγαζό Υ, ηηο νπνίεο κπνξεί λα παξάγεη 

ε νηθνλνκία θαη ην θόζηνο επθαηξίαο ηνπ αγαζνύ Υ ζε όξνπο ηνπ αγαζνύ Φ (ΚΔΥ): 

πλδπαζκνί Αγαζό Υ Αγαζό Φ ΚΔΥ 

Α 400 ;  

   4 

Β 250 ;  

   2 

Γ 100 ;  

   1 

Γ 0 ;  

α. Αθνύ κεηαθέξεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, λα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά, γξάθνληαο 

ηνλ θαηάιιειν ηύπν θαη θάλνληαο ηνπο θαηάιιεινπο ππνινγηζκνύο. Να ιάβεηε ππόςε όηη γηα λα 

παξαρζνύλ 400 κνλάδεο από ην αγαζό Υ ρξεζηκνπνηνύληαη όινη νη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο ηεο 

νηθνλνκίαο.  

Μονάδες 8 

β. Να ζρεδηάζεηε ζην ηεηξάδηό ζαο κε ζηπιό ηελ Κακπύιε Παξαγσγηθώλ Γπλαηνηήησλ (Κ.Π.∆.) ηεο 

παξαπάλσ ππνζεηηθήο νηθνλνκίαο. 

Μονάδες 5 



 

 

γ. Να ππνινγίζεηε πόζεο κνλάδεο από ην αγαζό Φ πξέπεη λα ζπζηαζηνύλ γηα λα παξαρζνύλ νη πξώηεο 

200 κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Υ.  

Μονάδες 6 

δ. Να ππνινγίζεηε πόζεο κνλάδεο από ην αγαζό Υ ζα ζπζηαζηνύλ γηα λα παξαρζνύλ νη 50 ηειεπηαίεο 

κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Φ.  

Μονάδες 6 

 

ΟΜΑΓΑ Γ 

Α/ Έζησ ν παξαθάησ πίλαθαο  

 

πλδπαζκνί Σηκή (Ρ) Εεηνύκελε Πνζόηεηα (Qd) 

Α 100 1.000 

Β 200 500 

Γ 500 200 

 

α) Να ππνινγίζεηε ηελ ειαζηηθόηεηα δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή, όηαλ ε ηηκή απμάλεηαη από 100 ζε 

200 ρξεκαηηθέο κνλάδεο. 

Μονάδες 3 

β) Να ππνινγίζεηε ηελ ειαζηηθόηεηα δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή, όηαλ ε ηηκή κεηώλεηαη από 200 ζε 

100 ρξεκαηηθέο κνλάδεο. 

Μονάδες 3 

γ) Να βξεζεί ε ζπλάξηεζε δήηεζεο ηνπ θαηαλαισηή. 

Μονάδες 3 

Β/ Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο:  

 

Σηκή (P) Εεηνύκελε Πνζόηεηα 

(Qd) 

Δηζόδεκα (Y) 

Α 10 60  1.000 

Β 10 80 1.200 

Γ 12 70 1.500 

Γ 15 40 1.000 

Δ 15 50 1.200 

 

α) Να δηθαηνινγήζεηε κεηαμύ πνησλ ζπλδπαζκώλ ππνινγίδνληαη ειαζηηθόηεηεο δήηεζεο σο πξνο ην 

εηζόδεκα θαη λα ηηο ππνινγίζεηε, όηαλ ην εηζόδεκα απμάλεηαη. Να ραξαθηεξίζεηε ην αγαζό κε βάζε 

ην απνηέιεζκα ηεο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο σο πξνο ην εηζόδεκα. 

Μονάδες 5 

β) Να δηθαηνινγήζεηε κεηαμύ πνησλ ζπλδπαζκώλ ππνινγίδνληαη ειαζηηθόηεηεο δήηεζεο σο πξνο ην 

ηηκή θαη λα ηηο ππνινγίζεηε, όηαλ ε ηηκή απμάλεηαη. Να ραξαθηεξίζεηε ηελ δήηεζε ησλ αγαζώλ κε 

βάζε ην απνηέιεζκα ηεο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή.  

Μονάδες 5 



 

 

γ) Να πξνζδηνξίζεηε ηηο γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο δήηεζεο γηα εηζόδεκα 1.000 ρξεκαηηθώλ κνλάδσλ 

θαη γηα εηζόδεκα 1.200 ρξεκαηηθώλ κνλάδσλ. 

Μονάδες 6 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

                                                    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


