
 

 

 

                       
 

 

 

 

“ΑΡΧΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ” 
 

Διαγώνισμα  Προσομοίωσης                               Ημερομηνία: 11/3/2023  

 

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. Η βελτίωση της τεχνολογίας δημιουργεί στον καταναλωτή την επιθυμία απόκτησης 

αγαθών, δηλαδή του δημιουργεί ανάγκες που διαφορετικά δε θα υπήρχαν. 

β. Η αύξηση της τιμής ενός αγαθού με ελαστική ζήτηση, αυξάνει τη συνολική δαπάνη 

των καταναλωτών για το αγαθό αυτό. 

γ.  Αν μειωθεί η τιμή ενός κανονικού αγαθού και ταυτόχρονα αυξηθεί το εισόδημα 

των καταναλωτών, τότε η τελική ζητούμενη ποσότητα του αγαθού θα αυξηθεί. 

δ.  Καθώς η παραγωγή αυξάνεται, η λειτουργία του μέσου σταθερού κόστους στη 

διαμόρφωση του μέσου συνολικού κόστους παραμένει σταθερή. 

ε. Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης αρχίζει να λειτουργεί από εκείνο 

το επίπεδο παραγωγής και μετά, από το οποίο το οριακό προϊόν μεγιστοποιείται και 

αρχίζει να μειώνεται.                                                                             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 μία επιχείρηση απασχολεί 4 εργάτες, μεγιστοποιεί το μέσο προϊόν της, ενώ 

το οριακό προϊόν της στον 4ο εργάτη είναι 16  μονάδες προϊόντος. Άρα το συνολικό 

προϊόν της επιχείρησης είναι:  

α.  48 μονάδες προϊόντος 

β.  64      «            « 

γ.  70       «            « 

δ.  72       «            «                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ  5 

 

Α3.  Σε μία επιχείρηση η οποία χρησιμοποιεί την εργασία ως μοναδικό μεταβλητό 

συντελεστή, το μέσο προϊόν των 5 εργατών της είναι 20 μονάδες προϊόντος και το 

μέσο μεταβλητό κόστος αντίστοιχα είναι 200 χρηματικές μονάδες. Ο μισθός (W) με 

τον οποίο η επιχείρηση αμείβει τον κάθε εργαζόμενο είναι: 

α.   1.000 χρηματικές μονάδες 

β.  20.000      «             « 

γ.   4.000       «             « 

δ.  40.000      «             «                                                                          ΜΟΝΑΔΕΣ  5 
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ΟΜΑΔΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ  Β: 

Β1. Από τις κοινωνικές οντότητες (κοινωνικοί θεσμοί) αναπτύξτε το Εργατικό 

Σωματείο. 

                                                                                                               ΜΟΝΑΔΕΣ  10 

Β2.  Τα αγαθά Α και Β είναι υποκατάστατα μεταξύ τους. Δείξτε διαγραμματικά και 

εξηγήστε πώς η αύξηση της τιμής του αγαθού Α επηρεάζει τη ζήτηση του αγαθού Β.  
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Β3.  Εξηγήστε γιατί είναι χρήσιμο να μελετάται η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την 

τιμή.  
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ΟΜΑΔΑ  ΤΡΙΤΗ 
ΘΕΜΑ  Γ: 

Μία οικονομία παράγει με δεδομένη τεχνολογία μόνο τα αγαθά Χ και Ψ, οι  μέγιστοι 

συνδυασμοί των οποίων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Συνδυασμοί 

ποσοτήτων 

Ποσότητες 

του  Χ 

Ποσότητες 

του  Ψ 

Κόστος ευκαιρίας 

του  Χ 

Κόστος ευκαιρίας 

του  Ψ 

Α ; 200   

   ; ; 

Β ; 190   

   ; ; 

Γ ; 170   

   ; ; 

Δ 30 ;   

   5 1/5 

Ε 40 ;   

   8 1/8 

Ζ 50 ;   

 

Γ1.  Αφού μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας, καλύψτε τα κενά του με 

κατάλληλους υπολογισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 

Ι.  Μεταξύ των συνδυασμών Α και Β για την παραγωγή μίας μονάδας του αγαθού Χ 

απαιτείται θυσία μίας μονάδας του αγαθού Ψ. 

ΙΙ.  Μεταξύ των συνδυασμών Β και Γ με θυσία 4 μονάδων του αγαθού Ψ παράγονται 

2 μονάδες του αγαθού Χ. 

ΙΙΙ. Μεταξύ των συνδυασμών Γ και Δ με θυσία 8 μονάδων του αγαθού Ψ παράγονται 

2 μονάδες του αγαθού Χ. 
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Γ2. Υποθέστε ότι η εν λόγω οικονομία χρησιμοποιεί 5 εργάτες, οι οποίοι όταν 

απασχολούνται στην παραγωγή του αγαθού Χ, έχουν την  ίδια αποδοτικότητα. 

Υπολογίστε πόσες ποσότητες του αγαθού Χ είναι σε θέση παράγει ο κάθε εργάτης 
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Γ3.  Βρείτε, αν ο συνδυασμός (Χ = 35,  Ψ = 125) βρίσκεται αριστερά ή δεξιά της 

Κ.Π.Δ.; Πώς ονομάζεται ο συνδυασμός και ποια είναι η οικονομική του σημασία; 
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Γ4.  Αν η οικονομία παράγει έναν εφικτό συνδυασμό, με ποιον τρόπο μπορεί να 

αυξήσει τις ποσότητες του ενός ή του άλλου αγαθού, ώστε αυτός να γίνει μέγιστος; 
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Γ5.  Για να παραχθούν οι τελευταίες 20 ποσότητες από το αγαθό Ψ, πόσες μονάδες 

του αγαθού Χ θα πρέπει να θυσιαστούν; 

                                                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ  2 

Γ6. Πόσες μονάδες του αγαθού Ψ πρέπει να θυσιαστούν, για να παραχθεί η 12η 

μονάδα του αγαθού Χ; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

                                                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ  2 

Γ7.  Ποιο θα είναι το πραγματικό κόστος του αγαθού Χ, αν η οικονομία αποφασίσει 

να παράγει τις 35 πρώτες ποσότητες του αγαθού Χ;  
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ΟΜΑΔΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΘΕΜΑ  Δ: 

                   Σε μια υποθετική αγορά διακινούνται τα αγαθά Χ και Ψ. 

Δ1. Όταν η τιμή Ρ1 του αγαθού Χ είναι 6 χρηματικές μονάδες, ζητούνται 150 

ποσότητες από το αγαθό Χ. Αν η τιμή του αγαθού Χ μειωθεί κατά 50%, θα γίνει Ρ2 

και  η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή ανάμεσα στις τιμές Ρ1 και Ρ2 είναι –1. 

Με την υπόθεση ότι η συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Χ δεν είναι γραμμική, 

διατυπώστε και εξηγήστε την αλγεβρική  μορφή της με κριτήριο τη Συνολική Δαπάνη 

των καταναλωτών. 
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Δ2  Αν συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Ψ είναι γραμμική και έχει τη μορφή: 

 QD = 300 – 20Ρ, βρείτε το σημείο (Ρ1 και QD1), στο οποίο ΕD = –2. 
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Δ3. Αν αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών κατά 25% με εισοδηματική 

ελαστικότητα ΕΥ = 2, υπολογίστε τη νέα γραμμική συνάρτηση ζήτησης (QD1) του 

αγαθού Ψ και στη συνέχεια χαρακτηρίστε το αγαθό. 
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Δ4. Μετά τη μεταβολή του εισοδήματος υπολογίστε τη νέα ζητούμενη ποσότητα 

(QD2) του αγαθού Ψ, καθώς και τη νέα τιμή του (P2).  
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Δ5.  Σχεδιάστε σ’ ένα διάγραμμα τις καμπύλες ζήτησης του αγαθού Ψ (D και D1), 

πριν και μετά τη μεταβολή του εισοδήματος. (Μονάδες 4.) Εξηγήστε τη θέση της 

νέας  καμπύλης ζήτησης D1 σε σχέση με τη θέση της αρχικής καμπύλης ζήτησης D. 

(Μονάδες 2.) Γιατί η νέα καμπύλη ζήτησης (D1) δεν μετατοπίστηκε παράλληλα σε 

σχέση με την αρχική  καμπύλη ζήτησης D; (Μονάδες 2.) 

(Η γραφική απεικόνιση να γίνει με αλγεβρικό τρόπο.) 
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