
 

 

           
 

“ΑΡΧΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ” 
 

Ημερομηνία:  10 / 7 / 2021 

 

ΟΜΑΔΑ  ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ  Α: 

Α1.  Για τις παρακάτω προτάσεις γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και 

δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη  Λάθος,  αν 

η πρόταση είναι λανθασμένη. 

 

α. Πολλαπλασιασμός των αναγκών σημαίνει δημιουργία νέων αναγκών, ενώ ο όρος 

εξέλιξη αναφέρεται στη διαφοροποίηση των αγαθών. 

 

β. Όταν το κόστος ευκαιρίας μεταξύ δύο αγαθών είναι παντού σταθερό, η Κ.Π.Δ. 

σχηματίζει με τους άξονες των δύο αγαθών ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο.  

 

γ. Σε όλα τα οικονομούντα άτομα υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο αβεβαιότητας 

σχετικά με το αποτέλεσμα των ενεργειών τους. 

 

δ. Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή 

της τιμής ενός συμπληρωματικού αγαθού (ceteris paribus.) 

 

ε. Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι διαφορετική όχι μόνο μεταξύ 

διαφορετικών αγαθών, αλλά γενικά δεν παραμένει σταθερή ούτε για το ίδιο το αγαθό 

σε όλο το μήκος της καμπύλης ζήτησης. 
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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. Ο όρος «ανθρώπινο κεφάλαιο» είναι στοιχείο του συντελεστή παραγωγής: 

α.  κεφάλαιο 

β.  εργασία 

γ.  έδαφος (ή γη) 

δ.  αποτελεί ξεχωριστό συντελεστή παραγωγής. 
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Α3.  Σε μια αύξηση της τιμής ενός αγαθού κατά 10%  με ΕD = –2 η ζητούμενη 

ποσότητα του αγαθού: 

α.  θα αυξηθεί κατά 20% 

β.  θα μειωθεί κατά 20% 

γ.  θα αυξηθεί κατά 2% 

δ.  θα μειωθεί κατά 5%. 
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ΟΜΑΔΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ  Β: 

Β1.  Αφού σχεδιάσετε με στυλό το Οικονομικό Κύκλωμα, περιγράψτε αναλυτικά τη 

λειτουργία του. 
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Β2. Από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης αναπτύξτε το «εισόδημα 

των καταναλωτών».    
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Β3. Αναπτύξτε την ιδιότητα των αναγκών «κορεσμός». 
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ΟΜΑΔΑ  ΤΡΙΤΗ 
ΘΕΜΑ Γ 

Σε μια υποθετική οικονομία, η οποία διαθέτει συγκεκριμένη τεχνολογία, παράγονται 

μόνο τα αγαθά Χ και Ψ.  Για την παραγωγή και των δύο αγαθών χρησιμοποιούνται 4 

εργάτες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα απασχολούμενοι πλήρως και αποδοτικά να 

παραγάγουν τις παρακάτω ποσότητες των αγαθών Χ και Ψ. 

Ο ένας εργαζόμενος παράγει είτε 8 ποσότητες του Χ είτε 40 ποσότητες του Ψ. 

Οι δύο εργαζόμενοι παράγουν είτε 16 ποσότητες του Χ είτε 72 ποσότητες του Ψ. 

Οι τρεις εργαζόμενοι παράγουν είτε 24 ποσότητες του Χ είτε 88 ποσότητες του Ψ. 

Οι τέσσερις εργαζόμενοι παράγουν είτε 32 ποσότητες του Χ είτε 96 ποσότητες του Ψ. 

 

Γ1. α) Αφού κατασκευάσετε έναν πλήρη πίνακα ποσοτήτων των αγαθών Χ και Ψ, 

υπολογίστε σε όλους τους διαδοχικούς συνδυασμούς το Κόστος Ευκαιρίας του 

αγαθού Χ σε μονάδες του αγαθού Ψ.  (Μονάδες 6.)                                                                                                             

β)  Εξηγήστε, αν το Κόστος Ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ είναι 

αυξανόμενο ή φθίνον με βάση τους παραγωγικούς συντελεστές. Αιτιολογήστε την 

απάντησή σας.  (Μονάδες 4.) 
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Γ2. Αφού σχεδιάσετε στο τετράδιό σας με στυλό την Καμπύλη Παραγωγικών 

Δυνατοτήτων των αγαθών Χ και Ψ, (μονάδες 3), εξηγήστε το σχήμα της 

στηριζόμενοι στο κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ που υπολογίσατε. (Μονάδες 2.) 
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Γ3.  Να εξετάσετε υπολογιστικά, αν οι παρακάτω συνδυασμοί βρίσκονται επί, δεξιά  

ή αριστερά της Καμπύλης Παραγωγικών Δυνατοτήτων. 

Κ (Χ = 20,  Ψ= 48)  και  Μ (X =12, Ψ = 85)  (Μονάδες 4.) 

 Αφού χαρακτηρίσετε τον κάθε συνδυασμό ξεχωριστά, αιτιολογήστε την οικονομική 

σημασία του καθενός. (Μονάδες 3.)  
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Γ4.   Για να παραχθούν οι τελευταίες  6 ποσότητες από το αγαθό Ψ, πόσες ποσότητες 

από το αγαθό Χ θα πρέπει να θυσιαστούν; 
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ΟΜΑΔΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΘΕΜΑ  Δ 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά τη ζήτηση ενός αγαθού Χ: 

 

ΣΗΜΕΙΑ 
ΤΙΜΗ 

(Ρ) 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(QD) 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

(Υ) 

Α 10 600 12.000 

Β 30 300 15.000 

Γ 10 200 15.000 

Δ 30 120 15.000 

 

Δ1.  Εξηγήστε σε ποια σημεία είναι δυνατό να υπολογιστούν οι ελαστικότητες 

ζήτησης ως προς την τιμή. Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
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Δ2. Αφού υπολογίσετε τις ελαστικότητες ζήτησης ως προς την τιμή,  (μονάδες  9)  

χαρακτηρίστε τη ζήτηση του αγαθού σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, αιτιολογώντας 

την απάντησή σας.  (Μονάδες 2.) 
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Δ3. Εξηγήστε σε ποια σημεία είναι δυνατό να υπολογιστούν οι ελαστικότητες 

ζήτησης ως προς το εισόδημα. Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
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Δ4.  Αφού υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης καθώς το εισόδημα  

αυξάνεται, (μονάδες  2),  χαρακτηρίστε το αγαθό.  (Μονάδες 1.) 
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Δ5. Πόσες καμπύλες ζήτησης μπορούν να σχεδιαστούν και για ποια σημεία; Αφού 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας, προβείτε σε διαγραμματική απεικόνιση. 
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