
 

 

                       

                                      “ΑΡΧΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ” 

Διαγώνισμα  Προσομοίωσης 

Ημερομηνία:  18/3/23 

ΟΜΑΔΑ  ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ  Α: 

Α1.  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο 

γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η 

πρόταση είναι λανθασμένη. 

α.  Οι μεταβολές στο μέγεθος του εισοδήματος δεν έχουν την ίδια επίδραση σε όλα τα αγαθά. 

β.  Αν η ελαστικότητα ζήτησης είναι ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της καμπύλης ζήτησης, τότε η 

ζήτηση χαρακτηρίζεται τελείως ελαστική. 

γ.  Η καμπύλη του Μέσου Σταθερού Κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο αρχικά μειώνεται και στη 

συνέχεια αυξάνεται ως συνέπεια του Νόμου της Φθίνουσας Απόδοσης. 

δ.  Η καμπύλη του σταθερού κόστους ξεκινά από την αρχή των αξόνων , διότι για μηδενική παραγωγή 

η επιχείρηση δεν έχει ακόμη έξοδα. 

ε.  Η συνάρτηση παραγωγής εκφράζει τη σχέση που συνδέει τη μέγιστη ποσότητα του προϊόντος που 

μπορεί να παραχθεί σε ορισμένο χρόνο, με συγκεκριμένες ποσότητες συντελεστών και με δεδομένη 

την τεχνολογία παραγωγής. 

                                                                                                                     Μονάδες  15 

Για τις παρακάτω προτάσεις  Α2  και  Α3  να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και 

δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Α2.  Ο σπουδαιότερος παράγοντας της ελαστικότητας προσφοράς είναι: 

α.  τη τεχνολογία παραγωγής 

β.  το μέγεθος της επιχείρησης 

γ.  ο χρόνος 

δ.  οι καιρικές συνθήκες. 

                                                                                                                       Μονάδες  5 

 

 



 

 

Α3.  Το σιτάρι χρησιμοποιείται για την παραγωγή του ψωμιού. Αν αυξηθεί η τιμή του σιταριού, ενώ 

οι υπόλοιποι παράγοντες παραμένουν σταθεροί (ceteris paribus), τότε: 

α.  θα αυξηθεί η προσφερόμενη ποσότητα του ψωμιού 

β.  θα μειωθεί η ζήτηση του ψωμιού 

γ.  θα αυξηθεί η προσφορά του ψωμιού 

δ.  θα μειωθεί η προσφορά του ψωμιού. 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ  Β: 

Η οικονομική επιστήμη μελετά τα οικονομικά αγαθά, τα οποία  είναι αποτέλεσμα της παραγωγικής 

προσπάθειας των ανθρώπων. 

Β1.  Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό των οικονομικών αγαθών. 

                                                                                                                       Μονάδες  2 

Β2.  Να περιγράψετε την ταξινόμηση των οικονομικών αγαθών στις παρακάτω κατηγορίες, δίνοντας 

και σχετικά παραδείγματα: 

α.  υλικά και άυλα αγαθά ή υπηρεσίες   (μονάδες  5) 

β.  διαρκή και καταναλωτά   (μονάδες  5) 

γ.  κεφαλαιουχικά και καταναλωτικά   (μονάδες  8) 

                                                                                                                     Μονάδες  18 

Β2.  Το ίδιο αγαθό μπορεί να ανήκει σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τον σκοπό της χρήσης του. Να 

δώστε δύο τεκμηριωμένα παραδείγματα. 

                                                                                                                       Μονάδες  5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΟΜΑΔΑ  ΤΡΙΤΗ 

ΘΕΜΑ Γ: 

        Τα ακόλουθα στοιχεία προκύπτουν από μελέτη του Υπουργείου Οικονομικών για το αγαθό Χ στο 

σύνολο της επικράτειας της χώρας. 

 

Συνδυασμοί Τιμή  (Ρ) Συνολική Δαπάνη Εισόδημα  (Υ) 

Α 5 200 800 

Β 5 500 1.600 

Γ 6 216 800 

 

Γ.1  α. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή  (ΕD), όταν η τιμή 

αυξάνεται από 5 σε 6 χρηματικές μονάδες, και να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση του αγαθού με βάση την 

τιμή της ελαστικότητας,  (μονάδες  4). 

       β.  Να δικαιολογήσετε τη μεταβολή στη Συνολική Δαπάνη (ΣΔ) των καταναλωτών, όταν η τιμή του 

αγαθού αυξάνεται από 5 σε 6 χρηματικές μονάδες  (μονάδες  3). 

                                                                                                                       Μονάδες  7 

 

Γ.2  Να υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα (ΕΥ), όταν το εισόδημα των καταναλωτών 

μειώνεται από 1.600 χρηματικές μονάδες σε 800 χρηματικές μονάδες, και να χαρακτηρίσετε το αγαθό 

με βάση την τιμή της εισοδηματικής ελαστικότητας. 

                                                                                                                       Μονάδες  4 

 

Γ.3.  Να προσδιοριστεί η γραμμική συνάρτηση ζήτησης του αγαθού, όταν το εισόδημα είναι 800 

χρηματικές μονάδες. 

                                                                                                                       Μονάδες  7 

 

Γ.4.  Αφού κατασκευάσετε με αλγεβρικό τρόπο την καμπύλη ζήτησης, να εντοπίσετε το σημείο στο 

οποίο η συνολική δαπάνη των καταναλωτών μεγιστοποιείται και να την υπολογίσετε. 

                                                                                                             Μονάδες 7 

 

 

 

 

 

 



 

 

   ΟΜΑΔΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΘΕΜΑ Δ: 

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε μία επιχείρηση, που λειτουργεί στη 

βραχυχρόνια περίοδο. Η εργασία (L) αποτελεί τον μοναδικό μεταβλητό συντελεστή 

παραγωγής και η αμοιβή της είναι 600 χρηματικές μονάδες.  

Εργάτες 
 (L) 

Οριακό Κόστος 
(MC) 

 

0 - 

1 60 

2 30 

3 20 

4 30 

5 60 

6 100 

7 150 

Δ.1 Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο 

(στους υπολογισμούς σας να κρατήσετε ένα μόνο δεκαδικό ψηφίο).             (Μονάδες 12) 

Δ.2 Αν η επιχείρηση παράγει 85 μονάδες προϊόντος και θέλει να αυξήσει την παραγωγή της 

κατά 10 μονάδες, με τι κόστος θα επιβαρυνθεί;                                                   (Μονάδες 5) 

Δ.3 Αν το σταθερό κόστος ανά μονάδα προϊόντος  είναι 10 χρηματικές μονάδες και  η 

επιχείρηση απασχολεί 6 εργάτες, να υπολογίσετε τα κέρδη της επιχείρησης, όταν η τιμή του 

προϊόντος στην αγορά είναι 100 χρηματικές μονάδες.                                                                          

(Μονάδες 5) 

Δ.4 Να υπολογίσετε την ελαστικότητα προσφοράς αν η τιμή αυξάνεται από 30 σε 60  

χρηματικές μονάδες.                                                                                                    (Μονάδες 3) 

 

 

 


