
 

 

                        
 
 

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 1ο 
                     “ΑΡΧΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ” 
 
                                            Ημερομηνία: 28/3/2020 
                           Τμήματα:  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  και  ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

                                                                                           
                                         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.  Η Οικονομική Επιστήμη μελετά όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη 
διαδικασία της παραγωγής οι επιχειρήσεις. 
 
Α2.  Όταν αυξηθούν αρκετά οι παραγωγικοί συντελεστές μιας οικονομίας ή όταν βελτιωθεί 
αρκετά η τεχνολογία παραγωγής ή όταν υπάρξει συνδυασμός και των δύο, η Κ.Π.Δ. 
μετατοπίζεται πάντοτε συμμετρικά προς τα δεξιά. 
 
Α3.  Δύο παράλληλες καμπύλες ζήτησης έχουν την ίδια ελαστικότητα, όταν ο λόγος ΔQD/ΔΡ 
παραμένει σταθερός. 
 
Α4.  Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού δίνεται από τον τύπο:  QD = f(P,Y). 
 
Α5.  Σε μια αύξηση της τιμής ενός κανονικού αγαθού και ταυτόχρονη μείωση του εισοδήματος 
των καταναλωτών η τελική ζητούμενη ποσότητα μειώνεται πάντοτε. 
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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.  Όταν με σταθερή την τιμή μεταβάλλονται οι ζητούμενες ποσότητες ενός αγαθού, η 
ζήτηση του αγαθού αυτού είναι: 
α.  ελαστική 
β.  ανελαστική 
γ.  πλήρως, τελείως ελαστική 
δ.  πλήρως, τελείως ανελαστική. 
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Α.7.  Σε μια αύξηση 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. 
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                                             ΟΜΑΔΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ  Β: 
Β1.  Αφού διατυπώστε το αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας,  (μονάδες 2),  αναπτύξτε τις 
τέσσερις κατηγορίες ερωτημάτων που το εκφράζουν. (Μονάδες 8) 
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Β2.  Εξηγήστε πώς οι κατηγορίες των τεσσάρων ερωτημάτων βρίσκουν εφαρμογή στην 
οικονομία ενός μόνο ατόμου σαν αυτή του Ρωβινσώνα Κρούσου.  
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                                                  ΟΜΑΔΑ  ΤΡΙΤΗ 
ΘΕΜΑ  Γ: 
Σε μια υποθετική οικονομία παράγονται τα αγαθά Χ και Ψ, στην παραγωγή των οποίων 
χρησιμοποιούνται μόνο εργάτες (L), η αμοιβή  (W) των οποίων είναι σταθερή και ίση με 100 
χρηματικές μονάδες για τον καθένα. Οι εργάτες που χρησιμοποιεί η οικονομία είναι 5 και 
απασχολούνται πλήρως και αποδοτικά. 
Ο ένας εργαζόμενος παράγει είτε 10 μονάδες από το αγαθό Χ είτε 70 μονάδες από το αγαθό 
Ψ. 
Οι δύο εργαζόμενοι παράγουν είτε 30 μονάδες από το αγαθό Χ είτε 170 μονάδες από το 
αγαθό Ψ. 
Οι τρεις εργαζόμενοι παράγουν είτε 60 μονάδες από το αγαθό Χ είτε 290 μονάδες από το 
αγαθό Ψ.  
Οι τέσσερις εργαζόμενοι παράγουν είτε 80 μονάδες από το αγαθό Χ είτε 330 μονάδες από το 
αγαθό Ψ. 
Οι πέντε εργαζόμενοι παράγουν είτε 90 μονάδες από το αγαθό Χ είτε 340 μονάδες από το 
αγαθό Ψ. 
 
Γ1.  Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, αφού κατασκευάσετε έναν πλήρη πίνακα με τους 
συνδυασμούς ποσοτήτων παραγωγής των αγαθών Χ κα Ψ, (μονάδες 3), υπολογίστε το κόστος 
ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ σε όλους τους διαδοχικούς συνδυασμούς 
ποσοτήτων παραγωγής, (μονάδες 4) και εξηγήστε, με βάση τους παραγωγικούς συντελεστές, 
αν αυτό είναι αυξανόμενο. Αιτιολογήστε την απάντησή σας. (Μονάδες 3). 
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Γ2.  Αφού υπολογίσετε το Οριακό Προϊόν για το αγαθό Χ και για το αγαθό Ψ σε κάθε επίπεδο 
απασχόλησης, (μονάδες 5), εξηγήστε από ποιον αριθμό εργατών αρχίζει να λειτουργεί ο 
Νόμος της Φθίνουσας ή μη Ανάλογης Απόδοσης, για κάθε αγαθό ξεχωριστά. Αιτιολογήστε την 
απάντησή σας.  (Μονάδες  4). 
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Γ3.  Αφού υπολογίσετε σε κάθε επίπεδο παραγωγής του αγαθού Χ το Μέσο Μεταβλητό 
Κόστος, απεικονίστε με στυλό στο τετράδιό σας την καμπύλη του και εξηγήστε τη 
συμπεριφορά της. 
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                                   ΟΜΑΔΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΘΕΜΑ  Δ: 
Όταν η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος  είναι 5 χρηματικές μονάδες, ζητούνται 220 κιλά, ενώ, 
όταν η τιμή του αυξάνεται κατά 4 χρηματικές μονάδες, η ζητούμενη ποσότητά του 
μεταβάλλεται κατά 16 κιλά.  
 
Δ1.  Με την προϋπόθεση ότι η συνάρτηση του μοσχαρίσιου κρέατος είναι γραμμική, 
προσδιορίστε τον τύπο της (QD). 
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Δ2.  Αν υποτεθεί ότι η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος αυξάνεται από 5 χρηματικές μονάδες σε 
15 χρηματικές μονάδες: 
α. Υπολογίστε την τοξοειδή ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή και χαρακτηρίστε τη 
ζήτηση του αγαθού. 
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β. Αφού υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών, 
όταν η τιμή αυξάνεται από 6 σε 8 χρηματικές μονάδες, αιτιολογήστε οικονομικά τη μεταβολή 
αυτή. 
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Δ3. Βρείτε το σημείο στο οποίο η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του μοσχαρίσιου 
κρέατος είναι -0,5.  
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Δ4.  Αν μια μείωση της τιμής του χοιρινού κρέατος έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της 
ζήτησης του μοσχαρίσιου κρέατος κατά 25% σε κάθε επίπεδο τιμής, προσδιορίστε τον τύπο 
της νέας συνάρτησης ζήτησης του μοσχαρίσιου κρέατος (QD1) σε σχέση με την αρχική 
συνάρτηση ζήτησης (QD). Αιτιολογήστε αυτή τη μεταβολή. 
                                                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ  4 
                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2ο 
ΤΜΗΜΑΤΑ : Γ ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/3/2020 
ΟΜΑΔΑ Α 

Σημειώστε αν είναι σωστή ή λαθεμένη καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις, 
αιτιολογώντας την απάντηση σας όταν αυτή έχει την ένδειξη λαθεμένη.  
 

1. Στην μακροχρόνια περίοδο, όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές είναι μεταβλητοί  

2. Όταν το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν, το συνολικό προϊόν αποκτά την ελάχιστη 
τιμή του.  

3. Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει μονάχα στην βραχυχρόνια περίοδο με 
μεταβαλλόμενη τεχνολογία  

4. Το οριακό κόστος δείχνει τον ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλεται το συνολικό 
κόστος, όταν αυξάνεται η παραγωγή κατά μια μονάδα  

5. Η καμπύλη του οριακού κόστους ανερχόμενη, συναντά τις καμπύλες του μέσου 
μεταβλητού και του μέσου συνολικού κόστους στα ανώτερα σημεία τους  

6. Η καμπύλη του οριακού κόστους βρίσκεται κάτω από την καμπύλη του μέσου 
μεταβλητού κόστους όσο το τελευταίο μειώνεται  

7. Η καθοδική πορεία της καμπύλης του μέσου και του οριακού κόστους οφείλεται 
στην ανορθολογική συμπεριφορά του παραγωγού  

8. Ο παραγωγός προσπαθεί να παράγει εκείνη την ποσότητα που ελαχιστοποιεί το 
κόστος του  

9. Η καμπύλη του μέσου προϊόντος τέμνει την καμπύλη του οριακού από κάτω προς 
τα πάνω στην μέγιστη τιμή του.  

10. Η συνάρτηση παραγωγής μας δίνει την μέγιστη παραγόμενη ποσότητα για 
μεταβαλλόμενη τεχνολογία  

 

ΟΜΑΔΑ Β 

Περιγράψτε τα είδη της ανεργίας 

ΟΜΑΔΑ Γ 

Δίδονται οι αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός προϊόντος QD = 400-

10P και QS = 250+5P αντίστοιχα.  

Γ1. Υπολογίστε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας 

Γ2. Αν επιβληθεί ανώτατη τιμή PΑ, οι παραγωγοί πουλάνε με ‘καπέλο’ 3 ευρώ. Να 

βρεθεί η ανώτατη τιμή ΡΑ και το έλλειμμα που δημιουργείται στην αγορά. 

Γ3. Να υπολογίσετε τα νόμιμα και τα παράνομα έσοδα. 



 

 

Γ4. Η αγορά ενός αγαθού περιγράφεται από τις γραμμικές εξισώσεις ζήτησης QD= 

100-10P και QS= 20+6P. Έστω ότι στην αγορά του αγαθού επιβάλλεται κατώτατη 

τιμή PK, με αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα των παραγωγών (από τους 

καταναλωτές και το Κράτος) να διαμορφώνονται στις 336 χρηματικές μονάδες  

α) Να υπολογίσετε την PK  

β) Να υπολογίσετε το ποσοστό των συνολικών εσόδων των παραγωγών που 

προέρχεται από το κράτος  

γ) Να δείξετε διαγραμματικά τα παραπάνω Να γίνει σχετικό διάγραμμα. 

ΟΜΑΔΑ Δ 

Η αγορά ενός αγαθού περιγράφεται από τις γραμμικές εξισώσεις ζήτησης QD= 100-

10P και QS= 20+6P. Έστω ότι στην αγορά του αγαθού επιβάλλεται κατώτατη τιμή 

PK, με αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα των παραγωγών (από τους καταναλωτές και 

το Κράτος) να διαμορφώνονται στις 336 χρηματικές μονάδες  

Δ1. Να υπολογίσετε την PK  

Δ2. Να υπολογίσετε το ποσοστό των συνολικών εσόδων των παραγωγών που 

προέρχεται από το κράτος  

Δ3. Να δείξετε διαγραμματικά τα παραπάνω 

 

 
 
 
 
 
 
 

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!! 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


