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Υποδομή Γ’ Λυκείου 

Ημερομηνία:  4/2/2023 

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. Σε περίπτωση αύξησης παραγωγικών συντελεστών ή βελτίωση της τεχνολογίας η 

καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων μετατοπίζεται προς τα αριστερά. 

β. Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού είναι ανάλογο του κόστους ευκαιρίας του άλλου 

αγαθού. 

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

δ. Η γραμμική συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού δίνεται από τον τύπο: 

QD =α+βp 

ε. Σε μια αύξηση του εισοδήματος του καταναλωτή για κατώτερο αγαθό η καμπύλη ζήτησης 

μετατοπίζεται προς τα αριστερά. 

 ΜΟΝΑΔΕΣ 15 

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. Όταν με σταθερή την ποσότητα μεταβάλλονται οι τιμές ενός αγαθού, η ζήτηση του 

αγαθού αυτού είναι: 

α. ελαστική 

β. ανελαστική 

γ. πλήρως, τελείως ελαστική 

δ. πλήρως, τελείως ανελαστική. 

 ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
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Α.3. 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. 

                                                                                                                                               ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

ΟΜΑΔΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ  Β: 

Β1.  Αναπτύξτε τις τρεις κατηγορίες των παραγωγικών συντελεστών.  

 (Η αναφορά σε παραδείγματα είναι απαραίτητη.) 

                                                                                                     ΜΟΝΑΔΕΣ  12 

Β2. Από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης αναπτύξετε αυτόν που αναφέρεται 

στο εισόδημα των καταναλωτών. 

                                                                                                                                            ΜΟΝΑΔΕΣ  13 

                                                             ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ 

ΘΕΜΑ Γ: 

Μία οικονομία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ και απασχολεί όλους τους παραγωγικούς 

συντελεστές πλήρως και αποδοτικά (ορθολογικά) με δεδομένη τεχνολογία, όπως στον 

παρακάτω πίνακα.  

Συνδυασμός Αγαθό Χ Αγαθό Ψ ΚΕ(Χ→Ψ) ΚΕ(Ψ→Χ) 

Α 52 0   

   2 ; 

Β 48 ;   

   ; 1 

Γ ; 18   

   ; ; 

Δ 24 25   

   ; ; 

Ε ; ;   
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Γ1. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και κάνοντας τους κατάλληλους 

υπολογισμούς, να συμπληρώσετε τα δέκα (10) κενά του πίνακα με τα ερωτηματικά. Ισχύει 

ότι, όταν όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται στην παραγωγή του αγαθού Ψ 

(συνδυασμός Ε), τότε η οικονομία παράγει 31 μονάδες του αγαθού Ψ.          (Μονάδες 10) 

Γ2. Να εξετάσετε υπολογιστικά, εάν ο συνδυασμός Χ = 40 και Ψ = 15 βρίσκεται επί, 

αριστερά ή δεξιά της Καμπύλης Παραγωγικών Δυνατοτήτων (Κ.Π.Δ.).  Να δοθεί η 

οικονομική σημασία του συνδυασμού αυτού.                                                      (Μονάδες 10)

                                                                                               

Γ3. Να υπολογίσετε πόσες μονάδες από το αγαθό Ψ θα θυσιαστούν, προκειμένου να 

παραχθούν οι πρώτες 20 μονάδες του αγαθού Χ;               (Μονάδες 5) 

 

 

                                                          ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΘΕΜΑ Δ : 

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται στην αγοραία ζήτηση ενός αγαθού «Χ». 

 

Συνδυασμός Τιμή (P) Ζητούμενη 

Ποσότητα (QD) 

Εισόδημα Αριθμός 

καταναλωτών 

Α 20 70 1.000 50.000 

Β 30 60 1.000 50.000 

Γ 30 80 1.200 50.000 

Δ 50 75 1.200 60.000 

 

Δ1.Να δικαιολογήσετε πόσες καμπύλες ζήτησης μπορείτε να απεικονίσετε.        (Μονάδες 5) 

Δ2. Να υπολογίσετε τη συνάρτηση της καμπύλης , που είναι δυνατόν να υπολογιστεί,  

δεδομένου ότι είναι γραμμικής μορφής.        

                                                                                                                     (Μονάδες 10) 

Δ3. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, καθώς η τιμή του αγαθού 

«Χ» αυξάνεται και να την χαρακτηρίσετε.                

                                                                                                                     (Μονάδες 5) 

ΣΠ
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Δ4. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα, καθώς το εισόδημα 

των καταναλωτών αυξάνεται και να χαρακτηρίσετε το αγαθού.               

                                                                                                              (Μονάδες 5) 
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