
 

 

                       
 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ   1ο 
ΤΜΗΜΑΤΑ : Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-3-2020 
 
                                                  
                                       
                      
                                                    ΟΜΑΔΑ  ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ  Α: 
Για τις παρακάτω προτάσεις από Α1. μέχρι και  Α5. να γράψετε 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. 
 
Α1.  Οι άνεργοι μιας οικονομίας αποτελούν μέρος του εργατικού δυναμικού της και 
ως εκ τούτου ανήκουν στον συντελεστή εργασία. 
 
Α2.  Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών είναι μικρότερη στο σημείο που η καμπύλη 
ζήτησης τέμνει τον άξονα των ζητουμένων ποσοτήτων (ED = 0) από τη συνολική 
δαπάνη στο σημείο που η καμπύλη ζήτησης είναι άπειρη.. 
 
Α3.  Σε μια αύξηση της τιμής ενός αγαθού με μία ταυτόχρονη μείωση του εισοδήματος 
των καταναλωτών η τελική ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται για τα κατώτερα αγαθά. 
 
Α4.  Στη μακροχρόνια περίοδο παραγωγής όλοι οι συντελεστές είναι μεταβλητοί. 
 
Α5.  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 από  Α6.  μέχρι και Α7. γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 
καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
Α6.  Σε μία οικονομία η σχέση που συνδέει τα αγαθά Χ και Ψ είναι Ψ = 200 – 2Χ.  
α.  το κόστος ευκαιρίας του Ψ είναι 2 
β.  ο συνδυασμός  (Χ = 50 , Ψ = 100)  είναι εφικτός 
γ.  ο συνδυασμός  (Ψ = 50,  Χ = 100)  είναι μέγιστος 
δ.  ο συνδυασμός  (Χ = 75,  Ψ = 20)  είναι ανέφικτος 
ε.  κανένα από τα παραπάνω. 
                                                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ  5 
 



 

 

Α7.  Αν μειωθεί η τιμή ενός αγαθού κατά 10%, με ΕD = -0,4 η συνολική δαπάνη των 
καταναλωτών: 
α)  θα αυξηθεί κατά 6,4% 
β.  θα παραμείνει σταθερή 
γ.  θα αυξηθεί κατά 4,6% 
δ.  θα μειωθεί κατά 6,4%. 
                                                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ  5 
                                                          2 
 
 
 
 
 
                                                   ΟΜΑΔΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ  Β: 
Β1.  Από τους κοινωνικούς θεσμούς αναπτύξτε την Οικογένεια ή το Νοικοκυριό. 
                                                                                                               ΜΟΝΑΔΕΣ  13 
 
Β2.  Ο νόμος της ζήτησης για να ισχύσει απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις, Αφού τις 
αναπτύξετε, διατυπώστε τον νόμο της ζήτησης. 
                                                                                                               ΜΟΝΑΔΕΣ  12 
 
                                                                                                          
 
                                                      ΟΜΑΔΑ  ΤΡΙΤΗ 
ΘΕΜΑ  Γ: 
Στο σημείο Α η τιμή ενός αγαθού είναι 80 χρηματικές μονάδες και η ελαστικότητα 
ζήτησης ως προς την τιμή σε σχέση με το σημείο Β είναι –2 , ενώ η ζητούμενη 
ποσότητα στο σημείο Β είναι 20 μονάδες και η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή 
σε σχέση με το σημείο Α είναι  –5. 
 
Γ1.  Αφού υπολογίσετε τη ζητούμενη ποσότητα του αγαθού στο σημείο Α, καθώς και 
την τιμή του στο σημείο Β,  (μονάδες  7), βρείτε την ελαστικότητα του τόξου των 
σημείων Α – Β.  (Μονάδες  2).  Τι παρατηρείτε σε σχέση με τις ελαστικότητες των 
σημείων και την τοξοειδή ελαστικότητα;  (Μονάδες  1). 
                                                                                                               ΜΟΝΑΔΕΣ  10 
                                                                                                            
Γ2.  Αν στην τιμή των 100 χρηματικών μονάδων η Συνολική Δαπάνη των καταναλωτών 
είναι 1.500 χρηματικές μονάδες, υπολογίστε την ποσοστιαία μεταβολή του 
εισοδήματος από το αρχικό σημείο Β στο τελικό σημείο Β΄, αν είναι γνωστό ότι η 
εισοδηματική ελαστικότητα στο σημείο Β είναι -2, (μονάδες  4)  και στη συνέχεια 
διατυπώστε τη συνάρτηση ζήτησης του αγαθού, με την υπόθεση ότι αυτή είναι 
γραμμική.  (Μονάδες  2). 
                                                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ  6 
 
Γ3.  Αφού σχεδιάσετε αλγεβρικά με στυλό στο τετράδιό σας την καμπύλη ζήτησης, 
(μονάδες  2), απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα: 



 

 

α)  Εντοπίστε πάνω στην καμπύλη ζήτησης το σημείο στο οποίο μεγιστοποιείται η 
συνολική δαπάνη και, αφού την υπολογίσετε, εξηγήστε γιατί στο σημείο αυτό είναι 
μέγιστη.  (Μονάδες  4). 
β)  Τοποθετήστε πάνω στην καμπύλη ζήτησης τα σημεία Α και Β και εξηγήστε γιατί 
βρίσκονται στο συγκεκριμένο τμήμα της καμπύλης.  (Μονάδες  1). 
γ)  Αποδείξτε, γιατί στο σημείο που η καμπύλη ζήτησης τέμνει τον άξονα των 
ζητουμένων ποσοτήτων, η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι πλήρως 
ανελαστική.  (Μονάδες  2). 
                                                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ  9 
                                                                                                      
                                                                    3 
 
 
                                                                                
                                                                                                                                                              
                                                 ΟΜΑΔΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΘΕΜΑ  Δ: 
Τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα αφορούν τη λειτουργία μιας αγροτικής 
επιχείρησης, η οποία χρησιμοποιεί ως βασικό της κεφάλαιο 20 στρέμματα γης. 
 

ΕΔΑΦΟΣ 
(Ν) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΤΩΝ 

(L) 

ΣΥΝOΛΙΚΟ 
ΠΡΟΪΟΝ 

(Q) 

ΜΕΣΟ 
ΠΡΟΪΟΝ 

(ΑΡ) 

ΟΡΙΑΚΟ 
ΠΡΟΪΟΝ 

(ΜΡ) 

20 στρέμματα 1 ; 10 ; 

« 2 30 ; ; 

« 3 ; 20 ; 

« 4 ; ; ; 

« 5 95 ; ; 

« 6 ; 17,5 ; 

« 7 ; ; 0 

« 8 ; ; -9 

  
Δ1.  Εξηγήστε, αν η επιχείρηση λειτουργεί στη βραχυχρόνια ή στη μακροχρόνια 
περίοδο παραγωγής. 
                                                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ  1 
 
Δ2.  Αφού μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας, απαντήστε στα ερωτηματικά, αν 
είναι γνωστό ότι στον 4ο εργάτη το μέσο προϊόν μεγιστοποιείται. (Οι υπολογισμοί να 
παρουσιαστούν αναλυτικά στο τετράδιό σας.) 
                                                                                                                  
Δ3.  Εξηγήστε σε ποιο επίπεδο απασχόλησης μεγιστοποιείται το συνολικό προϊόν και γιατί; 
                                                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ  1 
 
Δ4. Στην τελευταία, μιλιμετρέ, σελίδα του τετραδίου σας απεικονίστε με στυλό τις καμπύλες 
του συνολικού, του μέσου και του οριακού προϊόντος. 
                                                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ  4 
 



 

 

Δ5.  Αφού διατυπώσετε τον νόμο της φθίνουσας απόδοσης,  (μονάδες 3),  εξηγήστε 
αναλυτικά τη λειτουργία του με βάση τη συμπεριφορά των καμπυλών του διαγράμματός σας.  
(Μονάδες  5). 
                                                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ  8 
 
Δ6.  «Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης ισχύει επειδή μεταβάλλονται οι 
αναλογίες που υπάρχουν κάθε φορά ανάμεσα στους σταθερούς και τους μεταβλητούς 
συντελεστές». 
Εξηγήστε αναλυτικά την παραπάνω πρόταση με βάση τα στοιχεία του πίνακα. 
                                                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ  4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2ο 
ΤΜΗΜΑΤΑ : Γ ΟΠ (Πειραιάς) 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/3/2020 

          
ΟΜΑΔΑ Α  

Για τις προτάσεις Α1 μέχρι και Α5 να απαντήσετε αν η πρόταση είναι σωστή η 

λανθασμένη. Σημειώστε αντίστοιχα τις λέξεις ‘Σωστό’ ή ‘Λάθος’.  

Α1. Μια από τις βασικές υποθέσεις πάνω στην οποία στηρίζεται η ΚΠΔ είναι ότι η 

οικονομία παράγει τουλάχιστον δυο αγαθά.  

Α2. Όταν η καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού είναι ισοσκελής υπερβολή, οι 

καταναλωτές μπορούν να μειώσουν τη συνολική δαπάνη για το αγαθό αυτό, 

μειώνοντας την τιμή του  

Α3. Το οριακό προϊόν δεν μπορεί να πάρει αρνητικές τιμές  

Α4. Μια αύξηση της τιμής ενός αγαθού κατά 10% θα οδηγήσει σε αύξηση της 

προσφερόμενης ποσότητας του πάνω από 10% αν η προσφορά του είναι ελαστική.  

Α5. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι QD = 420 -2P και QS 

= 300 + 2P. Η ανώτατη τιμή που πρέπει να επιβάλλει το κράτος για να δημιουργηθεί 

στην αγορά του αγαθού ‘καπέλο’ ίσο με 40 χρηματικές μονάδες είναι ΡΑ = 10 

χρηματικές μονάδες  

 

Για τις προτάσεις από Α6 μέχρι και Α7, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό 

της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 

Α6. Η αλγεβρική μορφή της ΚΠΔ μιας οικονομίας που παράγει δυο μόνο αγαθά, το Χ 

και το Ψ, χρησιμοποιώντας όλους τους παραγωγικούς συντελεστές που έχει στη 

διάθεση της αποδοτικά (ορθολογικά) και με δεδομένη τεχνολογία, δίδεται από τη 

σχέση: Ψ = 450 -3Χ:  

α. ‘Όταν η οικονομία παράγει 270 μονάδες από το αγαθό Ψ, η μέγιστη ποσότητα 

από το αγαθό Χ που μπορεί να παραχθεί είναι 70 μονάδες  

β. Αν η οικονομία παράγει 330 μονάδες από το αγαθό Ψ και 30 μονάδες από το 

αγαθό Χ, η ποσότητα από το αγαθό Χ που χάνεται λόγω της υποαπασχόλησης των 

παραγωγικών συντελεστών είναι 20 μονάδες  

γ. Το Κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του Χ είναι σταθερό και ίσο με 3  



 

 

δ. Ο συνδυασμός Χ = 80 ΚΑΙ Ψ= 220 είναι εφικτός  

ε. Όλα τα παραπάνω 

στ. κανένα από τα παραπάνω 

Α7. Η Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή ενός αγαθού είναι ίση με -2. Αν η τιμή 

του αγαθού αυξηθεί κατά 20%, τότε η ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης 

των καταναλωτών είναι ίση με:  

α. -10%  

β. -28%  

γ. -40%  

δ. -800% 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Περιγράψτε τις φάσεις του οικονομικού κύκλου και αναφέρετε τις κυριότερες 

θεωρίες για τις αιτίες των οικονομικών διακυμάνσεων (να γίνει σχετικό διάγραμμα) 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία µιας υποθετικής οικονοµίας για τα 

έτη 2017, 2018 και 2019. Στην οικονοµία αυτή, παράγεται µόνο ένα αγαθό. 

Μεταβλητές 2017 2018 2019 

Τιμή 50 52 55 

Ποσότητα  2200 2500 

ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές    

Δείκτης Τιμών 100   

ΑΕΠ σε σταθερές τιμές   125000 

Κατά κεφαλήν Πραγματικό ΑΕΠ  200  250 

Πληθυσμός (αριθμός ατόμων) 500 500 500 



 

 

Εργατικό Δυναμικό (αριθμός ατόμων)  440 450 

Απασχολούμενοι (αριθμός ατόμων) 300 352  

Άνεργοι   81 

Ποσοστό Ανεργίας (%) 25   

 

Γ1.Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα, παρουσιάζοντας τους σχετικούς 

υπολογισμούς. 

Γ2. Να υπολογίσετε το ρυθμό πληθωρισμού μεταξύ 2018 και 2019 

Γ3. Να υπολογίσετε τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό κάθε έτους. 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 

Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς στην αγορά ενός αγαθού είναι QD= 120-8P 

και Qs = 40+8P αντίστοιχα.  

Δ1. Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας 

Δ2. Να υπολογίσετε τις ελαστικότητες ζήτησης και προσφοράς στο σημείο 

ισορροπίας. 

Δ3. Έστω ότι το κράτος επιβάλλει μια κατώτατη τιμή ΡΚ= 8. Το δημιουργούμενο 

πλεόνασμα αγοράζεται από το κράτος και στην συνέχεια διατίθεται στην αγορά ως 

εξής:  

• Ένα μέρος του μέχρι την ποσότητα ισορροπίας πωλείται στην τιμή ισορροπίας  

• Το υπόλοιπο μέρος του πλεονάσματος διατίθεται στην αγορά στην τιμή που 

μπορούν να ανταποκριθούν οι καταναλωτές  

Να προσδιορίσετε με τη βοήθεια διαγραμμάτων την τελική επιβάρυνση του 

κρατικού προϋπολογισμού. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 



 

 

1. Στο φυλλάδιο των θεμάτων να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ονοματεπώνυμο, ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). 

2. Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα. 

3. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό. 

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 3ο 
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-3-2020 

                 
                   “ΑΡΧΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ” 
    
                                                                                           
                                                  ΟΜΑΔΑ  ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ  Α: 
Για τις παρακάτω προτάσεις από Α1. μέχρι και  Α5. να γράψετε 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. 
 
Α1.  Όταν μία οικονομία παράγει κεφαλαιουχικά και καταναλωτικά αγαθά και αυξήσει την 
παραγωγή των κεφαλαιουχικών αγαθών σε βάρος των καταναλωτικών, θα αυξηθούν οι 
παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας και η Κ.Π.Δ. θα μετατοπιστεί προς τα δεξιά. 
 
Α2.  Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού είναι ανάλογο του κόστους ευκαιρίας του άλλου 
αγαθού. 
 
Α3.  Οι ροές του οικονομικού κυκλώματος είναι συνεχείς και έχουν πάντοτε το ίδιο μέγεθος. 
 
Α4.  Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού δίνεται από τον τύπο:  QD = f(P) 
 
Α5.  Σε μια αύξηση της τιμής ενός κατώτερου αγαθού και ταυτόχρονη μείωση του 
εισοδήματος των καταναλωτών η τελική ζητούμενη ποσότητα μειώνεται πάντοτε. 
                                                                                                                              ΜΟΝΑΔΕΣ  15 
 
Για τις προτάσεις από  Α6.  μέχρι και Α7. γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς 
και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
Α6.  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 
 
Α.7.  Σε μια μείωση της τιμής ενός αγαθού, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών αυξάνεται, 
επειδή η ζήτηση του αγαθού είναι: 
α.  ίση με τη μονάδα 
β.  ελαστική 
γ.  ίση με το μηδέν 
δ.  ανελαστική. 
                                                                                                                           ΜΟΝΑΔΕΣ  5 
                                                                     2 
 
 



 

 

 

                                             ΟΜΑΔΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ  Β: 
Β1.  Αναπτύξτε τις ιδιότητες των αναγκών «εξέλιξη» και «πολλαπλασιασμός», καθώς  και τους 
παράγοντες που προσδιορίζουν αυτές τις ιδιότητες. 
                                                                                                                            ΜΟΝΑΔΕΣ  13 
 
Β2.  Ο νόμος της ζήτησης για να ισχύσει απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις, Αφού τις 
αναπτύξετε, διατυπώστε τον νόμο της ζήτησης. 
                                                                                                                            ΜΟΝΑΔΕΣ  12 
 
 

                                                  ΟΜΑΔΑ  ΤΡΙΤΗ 
ΘΕΜΑ  Γ: 
Ο παρακάτω πίνακας αφορά μία οικονομία, η οποία λειτουργεί κάτω από συνθήκες πλήρους 
απασχόλησης: 
 

Συνδυασμοί Αγαθό  Χ Αγαθό  Ψ 
Κόστος Ευκαιρίας του 

Χ σε όρους Ψ 
Κόστος Ευκαιρίας 
του Ψ σε όρους Χ 

Α ; 85   

   0,1 ; 

Β 100 ;   

   0,5 ; 

Γ ; ;   

   ; 1 

Δ 200 ;   

          
Γ1.  Με  ανάλογους υπολογισμούς να συμπληρωθεί ο παραπάνω πίνακας. 
                                                                                                                           ΜΟΝΑΔΕΣ  10 
 
Γ2.  Το Κόστος Ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ είναι αυξανόμενο; 
Αιτιολογήστε την απάντησή σας με βάση τους παραγωγικούς συντελεστές της εν λόγω 
οικονομίας. 
                                                                                                                           ΜΟΝΑΔΕΣ  5 
 
Γ3.  Ο συνδυασμός (Χ=100, Ψ=60) είναι εφικτός; Αν ναι, μπορεί να οφείλεται σε λανθασμένο 
καταμερισμό των παραγωγικών συντελεστών για ποιο από τα δύο αγαθά; 
                                                                                                                          ΜΟΝΑΔΕΣ  4 
Γ4. Ο συνδυασμός (Χ=180, Ψ=50) είναι ανέφικτος; Αν ναι, μπορεί να αποτελεί οικονομικό 
πρόβλημα για τη συγκεκριμένη οικονομία και γιατί; 
                                                                                                                          ΜΟΝΑΔΕΣ  4 
Γ5.  Αν η οικονομία αυξήσει την παραγωγή της για το αγαθό Χ σε βάρος του αγαθού Ψ, 
εξηγήστε ποιο θα είναι το νέο σχήμα της Κ.Π.Δ. 
                                                                                                                         ΜΟΝΑΔΕΣ 2           
                                                                 3 
 
 
 
 

                                   ΟΜΑΔΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ 



 

 

ΘΕΜΑ  Δ: 
Δίνεται ο ακόλουθος πίνακας ζήτησης ενός αγαθού, η ατομική συνάρτηση του οποίου είναι 
γραμμική: 
 

Σημεία Τιμή QD Πληθυσμός Τ. Σ. Α. Πρ. Κατ. Εισόδημα 

Α 160 130   3.000.000 κάτ. 200 μεταβαλλόμενες 20.000 

Β 160 135 2.000.000   « 200 « 30.000 

Γ 140 140 5.000.000   « 100 σταθερές 20.000 

Δ 120 150 6.000.000   « 100 « 20.000 

Ε 80 170 5.000.000   « 250 « 30.000 

Ζ 64 178 4.000.000   « 200 μεταβαλλόμενες 40.000 

         
      Όπου QD: ζητούμενη ποσότητα, Τ. Σ. Α.: Τιμές Συμπληρωματικών Αγαθών και Πρ. Κατ.:  
Προτιμήσεις των Καταναλωτών. 
 
Δ1.  Σε ποια σημεία μπορούν να υπολογιστούν οι ελαστικότητες ζήτησης ως προς την τιμή; 
Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
                                                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ  6 
 
Δ2.  Να υπολογιστούν οι  ελαστικότητες ζήτησης ως προς την τιμή και να χαρακτηριστεί η 
ζήτηση του αγαθού. 
                                                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ  6 
 
Δ3. Αφού υπολογίσετε τις εισοδηματικές ελαστικότητες ζήτησης, αιτιολογήστε την απάντησή 
σας και στη συνέχεια χαρακτηρίστε το αγαθό. 
                                                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ  6 
 
Δ4.  Να βρεθεί η γραμμική συνάρτηση ζήτησης του αγαθού και να απεικονιστεί αλγεβρικά η 
καμπύλη ζήτησης στην τελευταία μιλιμετρέ σελίδα του τετραδίου σας. 
                                                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ  7 
                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


