
 

 

 

                       
 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο 

 
“ΑΡΧΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ” 

 
Ημερομηνία:  11 / 4 / 2020 

                                                                                  

                                

ΟΜΑΔΑ  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 παράγοντες μίμηση, συνήθεια, τεχνολογία και διαφήμιση επηρεάζουν και 

προσδιορίζουν τις ιδιότητες των αναγκών. 

 

Α2.  Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής 

του συμπληρωματικού αγαθού. 

 

Α3.  Η αγορά των αγαθών περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.  

 

Α4.  Ο νόμος της ζήτησης εκφράζει την αρνητική σχέση τιμής ζητούμενης ποσότητας ενός 

αγαθού (ceteris paribus.)   
 

Α5.  Τα αγαθά τα οποία γίνονται αντικείμενο αγοράς και πώλησης ονομάζονται εμπορεύματα.  
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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. Μία οικονομία, για να παράγει 20 ποσότητες από το αγαθό Χ, θυσιάζει 10 ποσότητες από 

το αγαθό Ψ. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος ευκαιρίας του Ψ σε όρους του Χ είναι: 

α.  2 

β.  1/2 

γ.  5 

δ.  1/5. 
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Α7.  Το ψυγείο στο σπίτι ενός νοικοκυριού είναι αγαθό: 

α.  υλικό, διαρκές και καταναλωτό 

β.  καταναλωτικό, διαρκές και κεφαλαιουχικό 



 

 

γ.  υλικό, καταναλωτικό και εμπόρευμα 

δ.  διαρκές, καταναλωτικό και υλικό. 
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ΟΜΑΔΑ  Β 
 

Β1.  Ποια είναι η επιδίωξη του καταναλωτή σε σχέση με τη ζήτησή του και από ποιους 

παράγοντες περιορίζεται αυτή η επιδίωξη;  (Μονάδες 8). Πώς συμπεριφέρεται ο καταναλωτής, 

προκειμένου να πετύχει τον σκοπό του, πώς ονομάζεται αυτή η συμπεριφορά και πώς αυτός ο 

καταναλωτής;  (Μονάδες  7). 
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Β2.  Από τους συντελεστές παραγωγής αναπτύξτε την Εργασία, το Κεφάλαιο και το  Έδαφος, 

Γη. (Να δοθούν αντίστοιχα παραδείγματα.)                                                                                                                                                                                                                                      
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Β3.  Από τους παράγοντες που προσδιορίζουν τη Ζήτηση αναπτύξτε: 

α)  «Το εισόδημα των καταναλωτών».  (Μονάδες  8). 

β)  «Τις προτιμήσεις των καταναλωτών»  (Μονάδες  4). 
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ΟΜΑΔΑ  Γ 

 

Ο παρακάτω πίνακας  που αφορά μια υποθετική οικονομία, στην οποία, με δεδομένη 

τεχνολογία, απασχολούνται πλήρως όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές: 

 

Συνδυασμοί Αγαθό  Χ Αγαθό  Ψ Κόστος Ευκαιρίας Ψ→Χ 

Α 0 ;  

   20 

Β 20 ;  

   10 

Γ 50 ;  

   8 

Δ 90 ;  

   6 

Ε 150 ;  

   4 

Ζ 250 ;  

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Γ1.  Να υπολογιστούν οι ποσότητες του αγαθού Ψ. 
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Γ2.  Να υπολογίσετε το Κόστος Ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ σε όλους 

τους διαδοχικούς συνδυασμούς. 
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Γ3. Αφού κατασκευάσετε με στυλό την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων της οικονομίας 

για τα αγαθά Χ και Ψ, (μονάδες 4), εξηγήστε με βάση ποιες υποθέσεις αυτή ισχύει. (Μονάδες 

3). Τι δείχνει η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων; (Μονάδες 3) 
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Γ4.  Υποθέστε ότι ένας παραγωγικός συνδυασμός βρίσκεται αριστερά (μέσα) από την Κ.Π.Δ. 

Πώς ονομάζεται αυτός ο συνδυασμός και τι συμβαίνει στην οικονομία, όταν αυτός παράγεται; 
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Γ5. Υποθέστε ότι ένας παραγωγικός συνδυασμός βρίσκεται δεξιά (έξω) από την Κ.Π.Δ. Πώς 

ονομάζεται αυτός ο συνδυασμός και ποια είναι η οικονομική του σημασία; 
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο 
 

“ΑΡΧΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ” 
 

Ημερομηνία:  11 / 4 / 2020 
 
 

  

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

Για τις προτάσεις Α.1 έως και Α.10 να μεταφέρετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της καθεμιάς 

και δίπλα στον κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και Λάθος αν η 

πρόταση είναι λαθεμένη. Να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας όταν αυτές έχουν την ένδειξη 

λαθεμένη. 

Α.1 Αν μια επιχείρηση παράγει ένα αγαθό Υ που χαρακτηρίζεται από ανελαστική ζήτηση, τότε 

για να αυξήσει τα έσοδα της, θα πρέπει να μειώσει την τιμή του εν λόγω αγαθού. 

Α.2 Η ύπαρξη και μόνο των συντελεστών παραγωγής τούς δίνει την ιδιότητα των συντελεστών 

παραγωγής. 

Α.3 Μια μείωση της τιμής ενός αγαθού κατά 20% θα οδηγήσει σε μια αύξηση στην ζητούμενη 

ποσότητα του αγαθού πάνω από 20%, αν η ζήτηση του είναι ελαστική. 

Α.4 Η εισοδηματική ελαστικότητα των κατώτερων αγαθών είναι αρνητική. 

Α.5 Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι 

μια ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων. 

Α.6 Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με την μεταβολή της τιμής 

ενός υποκατάστατου αγαθού (ceteris paribus) 

Α.7 Το χρηματικό κόστος ενός αγαθού είναι το πραγματικό ή εναλλακτικό κόστος του 

εκφρασμένο σε χρήμα 

Α.8 Αν η καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού είναι ευθεία γραμμή και τέμνει τον άξονα των τιμών 

και των ποσοτήτων, τότε η ελαστικότητα ζήτησης ενός αγαθού ως προς την τιμή του παραμένει 

σταθερή σε όλο το μήκος της καμπύλης ζήτησης. 

Α.9 Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Α σε όρους του αγαθού Β δείχνει πόσες μονάδες του 

αγαθού Β θυσιάζονται, όταν παράγεται μια επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α. 

Α.10 Τα οικονομούντα άτομα έχουν πάντα πλήρη γνώση για την έκβαση των ενεργειών τους. 

Για τις προτάσεις Α.11 έως και Α.15 να μεταφέρετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της πρότασης 

και δίπλα τον αριθμό που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 

Α.11 Έστω ότι στην αγορά της μαργαρίνης παρατηρείται μια αύξηση της τιμής της μαργαρίνης 

και μια ταυτόχρονη μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών. Με την επιπλέον πληροφορία 



 

 

πως η μείωση του εισοδήματος είναι εντονότερη, τι θα συμβεί τελικά στην αγορά της 

μαργαρίνης;  

α) Ο καταναλωτής θα αυξήσει την κατανάλωση της μαργαρίνης 

β) Ο καταναλωτής θα μειώσει την κατανάλωση μαργαρίνης 

γ) Ο καταναλωτής θα στραφεί στην κατανάλωση ενός υποκατάστατου προϊόντος (πχ βούτυρο) 

δ) Δεν θα συμβεί τίποτε από τα παραπάνω 

Α.12 Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό αυξάνεται, όταν 

α) η τιμή του αγαθού αυξάνεται και η ζήτηση του είναι ελαστική 

β) η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ζήτηση του είναι ανελαστική 

γ) η τιμή του αγαθού αυξάνεται και η ζήτηση του είναι ανελαστική 

δ) η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ελαστικότητα ζήτησης του είναι ίση με την μονάδα 

Α.13 Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Υ σε όρους του αγαθού Χ είναι ίσο με 3. Αυτό σημαίνει 

ότι 

α) για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα από το αγαθό Χ, θα πρέπει να θυσιαστούν 3 μονάδες 

από το αγαθό Υ 

β) για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα από το αγαθό Υ, θα πρέπει να θυσιαστούν 3 μονάδες 

από το αγαθό Χ 

γ) μια αύξηση της ποσότητας του αγαθού Χ κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της 

ποσότητας του αγαθού Υ κατά 3% 

δ) μια αύξηση της ποσότητας του αγαθού Υ κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 

ποσότητας του αγαθού Χ κατά 3% 

Α.14 Τα αγαθά Α και Β είναι μεταξύ τους υποκατάστατα. Μια αύξηση της τιμής του αγαθού 

Α, η ζήτηση του οποίου είναι ελαστική, με όλους τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες 

σταθερούς (ceteris paribus) θα έχει ως αποτέλεσμα η συνολική δαπάνη των καταναλωτών 

α) για το αγαθό Α να αυξηθεί 

β) για το αγαθό Α να παραμείνει σταθερή 

γ) για το αγαθό Β να αυξηθεί 

δ) για το αγαθό Β να παραμείνει σταθερή 

Α.15 Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό “K” είναι ίση με -2. Αυτό σημαίνει ότι: 

α) μια αύξηση της τιμής του αγαθού κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 

ζητούμενης ποσότητας κατά 2% 

β) μια αύξηση της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα την 

μείωση της τιμής του κατά 2% 



 

 

γ) μια αύξηση της τιμής του αγαθού κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της 

ζητούμενης ποσότητας κατά 2% 

δ) μια αύξηση της τιμής του αγαθού κατά 2% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας 

κατά 1% 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

Β.1 Να αναλύσετε την δομή ενός τυπικού οικονομικού κυκλώματος μεταξύ των βασικών 

οικονομικών μονάδων μιας οικονομίας (μονάδες 2). Ποιες είναι οι σχέσεις που δημιουργούνται 

ανάμεσα σε αυτές τις μονάδες, και ποια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχέσεων αυτών; 

(μονάδες 5). Πού βασίζονται οι οικονομικές μονάδες για να λάβουν αποφάσεις και πως 

υπεισέρχεται ο παράγοντας του χρήματος στις σχέσεις αυτές, να δώσετε τον ορισμό του τι 

είναι χρήμα (μονάδες 8). 

Β.2 Στην αγορά των κατεψυγμένων ψαριών παρατηρείται μια αύξηση της τιμής τους, ενώ 

ταυτόχρονα συντελείται μια μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών. Αν δεν γνωρίζουμε 

ποια από τις δυο μεταβολές είναι πιο έντονη, να εξηγήσετε τόσο θεωρητικά (μονάδες 5), όσο 

και διαγραμματικά (μονάδες 5), τι θα συμβεί τελικά στην ποσότητα που ζητούν οι 

καταναλωτές εξαιτίας των ταυτόχρονων μεταβολών στην τιμή και στο εισόδημα; 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ 

Δίδεται ο παρακάτω πίνακας που αναφέρεται στην τιμη (PX) και στην ζητούμενη ποσότητα 

(QX) του αγαθού Χ, καθώς και στο εισόδημα (Υ) και στην τιμή (Pz) ενός αγαθού Ζ, που ἐχει 

σχἐση με το Χ.  

Συνδυασμοί PX QX Y PZ 

A 20 10 40.000 10 

B 20 24 50.000 10 

Γ 16 40 60.000 10 

Δ 30 6 40.000 10 

Ε 30 16 40.000 9 

 

Γ1. Να αιτιολογήσετε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η τοξοειδής ελαστικότητα 

ζήτησης του αγαθού Χ και να την υπολογίσετε. Πως μεταβάλλεται η συνολική δαπάνη μεταξύ 

των συνδυασμών αυτών; Να εξηγήσετε την παραπάνω μεταβολή με την χρήση της τοξοειδούς 

ελαστικότητας ζήτησης του αγαθού Χ. 

Γ2. Να αιτιολογήσετε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η εισοδηματική ελαστικότητα, 

να την υπολογίσετε καθώς το εισόδημα αυξάνεται και να χαρακτηρίσετε το είδος του αγαθού. 

Γιατί η γνώση της ελαστικότητας είναι πολύ σημαντική για τις επιχειρήσεις και το κράτος. 

Γ3. Ποια η σχέση μεταξύ των αγαθών Χ και Ζ, αιτιολογήστε την απάντηση σας. 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ΄ 



 

 

Δ1. Για ένα αγαθό Χ που έχει γραμμική συνάρτηση ζήτησης QD1, η ζητούμενη ποσότητα στην 

τιμή Ρ1 αυτής της συνάρτησης είναι 200 μονάδες. Αν το εισόδημα αυξηθεί κατά 20% με 

εισοδηματική ελαστικότητα ΕΥ = 5 στην τιμή Ρ1 και στη συνέχεια η τιμή αυξηθεί κατά 20% 

με ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή ΕD = -0,5, να υπολογίσετε την τελική ζητούμενη 

ποσότητα μετά τις δύο αυτές μεταβολές.  

Δ2. Αν ο τύπος της νέας συνάρτησης ζήτησης QD2 είναι QD2 = 600 – 20 Ρ και η καμπύλη της 

είναι παράλληλη με την αρχική καμπύλη ζήτησης QD1, να βρεθεί ο τύπος της γραμμικής 

συνάρτησης QD1.  

Δ3. Να γίνει διαγραμματική απεικόνιση των παραπάνω μεταβολών.   

Δ4. Σύμφωνα με το Νόμο της Ζήτησης, όταν αυξάνεται η τιμή ενός αγαθού, μειώνεται η 

ζητούμενη ποσότητά του. Να αναφέρετε δύο βασικούς λόγους, που επηρεάζουν τον 

καταναλωτή ώστε να ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο της Ζήτησης.   

Δ5. Αν η τιμή αυξηθεί από 5 χρηματικές μονάδες σε 15 χρηματικές μονάδες, να αιτιολογήσετε 

τη μεταβολή της συνολικής δαπάνης στη συνάρτηση ζήτησης QD2 με τη βοήθεια της 

ελαστικότητας ζήτησης.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


