
 

 

                                   

ΟΜΑΔΑ Α 

Για τις προτάσεις από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό 
της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, 
και Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
 

Α1.  Οι μεταβολές του μέσου προϊόντος είναι μικρότερες από τις μεταβολές του 

οριακού προϊόντος για κάθε επίπεδο απασχόλησης, Σ/Λ  

Α2. Η αύξηση της τιμής ενός αγαθού Α θα μειώσει τη συνολική δαπάνη ενός άλλου 
συμπληρωματικού αγαθού Β.  Σ/Λ 

Α3. Όταν αυξάνεται η τιμή ενός αγαθού, η ζήτηση του μειώνεται. Σ/Λ 

Α4. Αν η εισοδηματική ελαστικότητα ενός αγαθού είναι 1 και αυξηθεί το εισόδημα 
των καταναλωτών τότε η ζήτησή του θα αυξηθεί.   Σ/Λ 

Α5. Το οριακό προϊόν της εργασίας είναι το προϊόν που προσθέτει κάθε φορά ο 
επιπλέον εργάτης.  Σ/Λ 

                                                                                                      (15 μονάδες) 

     Για τις προτάσεις Α.6 και Α.7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 

πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντησης.                                                                                       

Α6. Το κόστος  ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους  του αγαθού Ψ είναι ίσο με 2. Αυτό 
σημαίνει ότι: 

 
α. για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα από το αγαθό Χ, θα πρέπει να θυσιαστούν 
2 μονάδες από το αγαθό Ψ  

β. για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα από το αγαθό Ψ, θα πρέπει να θυσιαστούν 
2 μονάδες από το αγαθό Χ 

γ. μια αύξηση της ποσότητας του αγαθού Χ κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση της ποσότητας του αγαθού Ψ κατά 2% 

 
δ. μια αύξηση της ποσότητας του αγαθού Ψ κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση της ποσότητας του αγαθού Χ κατά 2%. 

                                                                                                        (5 μονάδες) 

 

Α.7 Στην βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής οι συντελεστές είναι: 



 

 

α.Όλοι σταθεροί  
β.Όλοι μεταβλητοί  
γ.Κάποιοι σταθεροί  και κάποιοι μεταβλητοί  
δ.Κανένα από τα παραπάνω 

                                                                                                       (5 μονάδες) 

 

                                                                                                      (μονάδες 25) 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

     Β1. Αφού καταγράψετε την έννοια, το περιεχόμενο και τη σημασία του 

καταμερισμού των έργων αναπτύξτε τα πλεονεκτήματά του καθώς και το 

μειονέκτημά του.   (μονάδες 20) 

                                                                                                                
Β2.  Ποιοι παράγοντες προσδιορίζουν το μέγεθος της ελαστικότητας προσφοράς ως 

προς την τιμή, ποιος απ’ αυτούς είναι ο σπουδαιότερος και γιατί; (μονάδες 5) 

                                                                               
 
                                                                                                 (μονάδες 25) 

ΟΜΑΔΑ Γ 

           Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι γραμμική. Στην τιμή των 10 
χρηματικών μονάδων η συνολική δαπάνη των καταναλωτών είναι 1.600 χρηματικές 
μονάδες. Όταν αυξάνεται η τιμή του αγαθού κατά 50% η συνολική δαπάνη των 
καταναλωτών αυξάνεται κατά 31,25%. 
 
Γ1. Να βρείτε τη συνάρτηση ζήτησης του αγαθού. 
(μονάδες 8) 
Γ2. Γιατί η συνολική δαπάνη αυξάνεται, όταν η τιμή του αγαθού Χ αυξάνεται; Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας με τη βοήθεια της ελαστικότητας ζήτησης ως προς 
την τιμή. 
(μονάδες 5) 
Γ3. Εάν η εισοδηματική ελαστικότητα είναι ίση και σταθερή με – 2 (ΕΥ= - 2) και η 
ζήτηση του αγαθού Χ, μεταβληθεί κατά 25%, λόγω αύξησης του εισοδήματος των 
καταναλωτών ,να προσδιοριστεί η νέα συνάρτηση ζήτησης. 
(μονάδες 5) 
Γ4. Πόσο τοις εκατό μεταβλήθηκε το εισόδημα των καταναλωτών; 
(μονάδες 2)  
Γ5. Σε ποιο σημείο της αρχικής καμπύλης ζήτησης η ελαστικότητα ζήτησης ως προς 
την τιμή είναι ίση με -1,5 (ED=-1,5); 
(μονάδες 5) 



 

 

                                                                                                          (μονάδες 25)                                           

ΟΜΑΔΑ 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 τιμή (αμοιβή) της είναι σταθερή. 

 

Δ1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα. Με δεδομένο ότι το 

Μέσο Προϊόν (ΑΡ) γίνεται μέγιστο, όταν η επιχείρηση απασχολεί σαράντα (40) 

εργάτες, να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα, παρουσιάζοντας τους σχετικούς 

υπολογισμούς. (μονάδες 5) 

Δ2. Αν η επιχείρηση αυξήσει την παραγωγή της από 330 μονάδες, σε 430 μονάδες με 

τι κόστος θα επιβαρυνθεί; (μονάδες 5) 

Δ3.i. Nα κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης και να εξηγήσετε τον 

τρόπο κατασκευής του. (μονάδες 7) 

ii.Να υπολογίσετε την ελαστικότητα προσφοράς καθώς η τιμή μειώνεται από 72 

χρηματικές μονάδες σε 36 χρηματικές μονάδες και να την χαρακτηρίστε. (μονάδες 5) 

iii.Αν ο κλάδος παραγωγής περιλαμβάνει 100 όμοιες επιχειρήσεις, να κατασκευάσετε 

τον πίνακα αγοραίας προσφοράς.(μονάδες 3) 

 

 

                                                                                                      (μονάδες 25) 

                           


