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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 

 

ΑΡΧΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ 

Ημερομηνία:  13. 2. 2021 

 

                                       ΟΜΑΔΑ  ΠΡΩΤΗ                                

ΘΕΜΑ  Α: 

Α1. Για τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα τής κάθε 

πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη 

λέξη  Λάθος,  αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

 

α. Το ερώτημα που θέτει η Πολιτική Οικονομία για το «πώς αναπτύσσεται η 

οικονομία μιας κοινωνίας» έχει σχέση με το πώς γίνεται η διανομή των προϊόντων 

στα μέλη της κοινωνίας.  (Μονάδες  3) 

 

β.  Για ένα αγαθό η αρχική ζητούμενη ποσότητά του είναι 500 μονάδες. Αν αυξηθεί 

το εισόδημα των καταναλωτών κατά 20% με ΕΥ = 0,5 και στη συνέχεια αυξηθεί η 

τιμή του αγαθού κατά 10% με ΕD = – 0,8, η τελική ζητούμενη ποσότητα του αγαθού 

θα είναι 550 μονάδες.  (Μονάδες  3) 

 

γ.  Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή 

της τιμής ενός συμπληρωματικού αγαθού (ceteris paribus.)    (Μονάδες  3) 

 

δ.  Για την οικονομία το άθροισμα της προστιθέμενης αξίας όλης της παραγωγής 

πρέπει ως σύνολο να είναι ίσο με την αξία αγοράς όλων των τελικών αγαθών και 

υπηρεσιών.   (Μονάδες  3) 

 

ε. Το σφάλμα σύνθεσης συμβαίνει, όταν δεχόμαστε ότι εκείνο το οποίο ισχύει για τα 

άτομα ισχύει αναγκαστικά και για το σύνολο της οικονομίας.  (Μονάδες  3) 

                                                                                                               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. Μια οικονομία παράγει έναν μέγιστο συνδυασμό με 80 μονάδες από το αγαθό Χ 

και 50 μονάδες από το αγαθό Ψ. Αν σ’ έναν επόμενο συνδυασμό αυξηθεί η παραγωγή 

του αγαθού Ψ κατά 20% και το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού 

Χ μεταξύ των δύο συνδυασμών είναι 2, τότε οι ποσότητες του  αγαθού Χ θα 

μειωθούν κατά: 

α.  2,5% 



 

 

β.  0,25% 

γ.  25% 

δ.  50%. 

                                                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ  5 

 

 

 

 

Α3.  Στην περίπτωση που οι καταναλωτές ζητούν στην ίδια τιμή οποιαδήποτε 

ποσότητα μπορούν να βρουν, τότε η ζήτηση αυτού του αγαθού είναι: 

α.  τελείως ανελαστική (ED = 0) 

β.  μοναδιαία (ΕD = 1) 

γ.  τελείως ελαστική (ΕD → +∞)  

δ.  είναι αδύνατη αυτή η περίπτωση. 

ΜΟΝΑΔΕΣ  5                                                                                                             

ΟΜΑΔΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ  Β: 

Β1. Με τη βοήθεια του ανάλογου σχεδιαγράμματος περιγράψτε αναλυτικά το 

οικονομικό κύκλωμα ενός οικονομικού συστήματος διατυπώνοντας και τα σχετικά 

σχόλια.                                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ  11 

Β2.  Από τις κοινωνικές οντότητες (κοινωνικοί θεσμοί) αναπτύξτε την επιχείρηση.      

                                                                                                    ΜΟΝΑΔΕΣ  9 

Β3.  Πώς διακρίνονται τα αγαθά σε σχέση με την εισοδηματική ελαστικότητα 

ζήτησης; (Η χρήση παραδειγμάτων είναι απαραίτητη.) 

                                                        ΜΟΝΑΔΕΣ  5 

ΟΜΑΔΑ  ΤΡΙΤΗ 
ΘΕΜΑ  Γ: 

Δίνεται ο ακόλουθος πίνακας ζήτησης ενός αγαθού Χ, η ατομική συνάρτηση του 

οποίου είναι γραμμική: 

 

Σημεία 
Τιμή 

(Ρ) 

Ζητούμενη 

Ποσότητα (QD) 

Εισόδημα 

(Υ) 

Αριθμός 

καταναλωτών 

Τιμές Υποκατά- 

στατου αγαθού 

Α 16 € 130 κιλά 20.000 € 2.000.000 κάτ. 15 € 

Β 16 € 135 κιλά 30.000 € 3.000.000 κάτ. 15 € 

Γ 14 € 140 κιλά 20.000 € 4.000.000 κάτ. 10 € 

Δ 12 € 150 κιλά 20.000 € 5.000.000 κάτ. 10 € 

Ε 10 € 170 κιλά 30.000 € 6.000.000 κάτ. 8 € 

Ζ 9 € 160 κιλά 30.000 € 6.000.000 κάτ. 8 € 

 

Γ1.  Εντοπίστε τα σημεία στα οποία μπορεί να υπολογιστεί η ελαστικότητα ζήτησης 

ως προς την τιμή. Αιτιολογήστε την απάντησή σας.                               ΜΟΝΑΔΕΣ  4                                                                                                          

Γ2. Αφού υπολογίσετε τις ελαστικότητες ζήτησης ως προς την τιμή, όταν η 

ζητούμενη ποσότητα μειώνεται να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση του αγαθού Χ. 

                                                                         ΜΟΝΑΔΕΣ 4 

Γ3.  Διατυπώσετε τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Χ και στη συνέχεια 

απεικονίστε αλγεβρικά την καμπύλη ζήτησης.                                       ΜΟΝΑΔΕΣ  6 

Γ4. Υπολογίστε την ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών, 

καθώς η τιμή αυξάνεται. (Στους υπολογισμούς σας κρατήστε ένα δεκαδικό ψηφίο.) 

Εξηγήστε τη μεταβολή της συνολικής δαπάνης με οικονομικούς όρους.                                     



 

 

                                                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ  6  
Γ5.  Αφού υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα, καθώς το εισόδημα 

μειώνεται, χαρακτηρίστε το αγαθό Χ αιτιολογώντας την απάντησή σας.  

(Στους υπολογισμούς σας κρατήστε δύο δεκαδικά ψηφία.)                       ΜΟΝΑΔΕΣ  5                                                                                                                                                   

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ 
 

ΘΕΜΑ  Δ:   

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα οικονομικά στοιχεία της οικονομίας μιας 

υποθετικής χώρας. 

 

Έτη 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

(σε τρέχουσες τιμές) 
Δείκτης  Τιμών  (%) 

1ο 200  εκατομμύρια  ευρώ 100 

2ο            330             «              « 125 

3ο            423             «              « 150 

 

Δ1. Αν κατά το 1ο έτος η εισροή εισοδημάτων από το εξωτερικό ήταν 10 

εκατομμύρια ευρώ και η εκροή εισοδημάτων προς το εξωτερικό κατά το ίδιο έτος 

ήταν 12 εκατομμύρια ευρώ, υπολογίστε το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της εν λόγω 

χώρας κατά το 1ο έτος. 

                                   ΜΟΝΑΔΕΣ  3 

 

Δ2. Να υπολογιστεί σε κάθε έτος χωριστά το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε 

σταθερές τιμές του έτους βάσης. 

                                   ΜΟΝΑΔΕΣ  6 

 

Δ3.  Βρείτε την πραγματική και στη συνέχεια την ποσοστιαία πραγματική μεταβολή 

του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος από το 1ο στο 2ο έτος, καθώς και από το 2ο 

στο 3ο  έτος. (Στους υπολογισμούς σας κρατήστε ένα δεκαδικό ψηφίο.) 

ΜΟΝΑΔΕΣ  6 

 

Δ4.  Αν ο πληθυσμός της χώρας στο 1ο έτος ήταν 10 εκατομμύρια κάτοικοι και το 2ο 

έτος ο πληθυσμός της χώρας αυξήθηκε κατά 10%, υπολογίστε το κατά κεφαλή 

πραγματικό Α.Ε.Π. της χώρας σε κάθε έτος χωριστά.  

     Τι παρατηρείτε όσον αφορά το πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και το 

κατά κεφαλή πραγματικό Α.Ε.Π.  κατά τη μεταβολή των δύο αυτών μεγεθών από το 

1ο στο 2ο έτος, σε σχέση με την οικονομική ευημερία και το βιοτικό επίπεδο της 

χώρας; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.  

ΜΟΝΑΔΕΣ  5 

 

Δ5.  Υπολογίστε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στο 3ο έτος, θεωρώντας ως έτος 

βάσης το 2ο έτος.  

ΜΟΝΑΔΕΣ  5 

 

 

 



 

 

             ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                  
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2 

 

ΑΡΧΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ 

Ημερομηνία:  13. 2. 2021 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

Για τις προτάσεις Α.1 έως και Α.5, να μεταφέρετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της 

καθεμίας και δίπλα στον κάθε αριθμό, την λέξη Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή και 

την λέξη Λάθος αν η πρόταση είναι λαθεμένη. Δικαιολογήστε τις απαντήσεις που 

φέρουν την απάντηση Λάθος. 

Α.1 Το οριακό κόστος δείχνει τον ρυθμό µε τον οποίο μεταβάλλεται το συνολικό 

κόστος, όταν μεταβάλλεται η παραγόμενη ποσότητα κατά µία μονάδα. (3 μονάδες) 

Α.2 Μια αύξηση στις τιμές των παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιουνται 

στην παραγωγή ενός αγαθού θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της προσφοράς του. 

(3 μονάδες) 

Α.3 Εάν μια Οικονομία παράγει σε ένα σημείο κάτω από την ΚΠΔ και θέλει να 

αυξήσει την παραγωγή του ενός αγαθού, τότε θα πρέπει να μειώσει την παραγωγή 

του άλλου. (3 μονάδες) 

Α.4 Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού μετατοπίζει την καμπύλη 

του συνολικού προϊόντος προς τα πάνω και την καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά. 

(3 μονάδες)  

Α.5 Στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής µε μοναδικό μεταβλητό συντελεστή την 

εργασία, όταν το οριακό προϊόν είναι μεγαλύτερο από το µέσο, το µέσο προϊόν 

αυξάνεται µε την αύξηση της εργασίας. (3 μονάδες) 

 

Για τις προτάσεις Α.6 και Α.7 να μεταφέρετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της 

πρότασης και δίπλα τον αριθμό που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 

 



 

 

Α.6 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 

στην αγορά της μαργαρίνης: 

α) Ο καταναλωτής θα αυξήσει την κατανάλωση της μαργαρίνης 

β) Ο καταναλωτής θα μειώσει την κατανάλωση της μαργαρίνης 

γ) Ο καταναλωτής θα στραφεί στην κατανάλωση ενός φθηνότερου αγαθού 

δ) Δεν θα συμβεί τίποτε από τα παραπάνω (5 μονάδες) 

Α.7 Το οριακό προϊόν της εργασίας υπολογίζεται ως εξής: 

α. 
μεταβολή του συνολικού προϊόντος

μεταβολή του συνολικού κόστους
  

β. 
μεταβολή του συνολικού κόστους

μεταβολή του συνολικού προϊόντος
 

γ. 
μεταβολή της ποσότητας της εργασίας

μεταβολή του συνολικού προϊόντος
 

δ. 
μεταβολή του συνολικού προϊόντος 

μεταβολή της ποσότητας της εργασίας
 (5 μονάδες) 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα: 

α) Περιγράψτε την πολιτική των ανώτατων τιμών. (10 μονάδες) 

β) Ποιες είναι οι βασικές αδυναμίες του ΑΕΠ ως δείκτης μέτρησης της ευημερίας; 

(15 μονάδες) 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ 

Δίδεται ο παρακάτω πίνακας για ένα αγαθό Χ. 

 P QD Y PΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟΥ ΣΔ ΕD EY 

Α 40 QA 1000 30 20.000 -0.8  

Β 45 520 1100 30    

Γ 50 QΓ 1000 30    

Δ 60 450 1300 35   2 

Ε 60 500 1400 38    

Ζ 60 630 ΥΖ 35    

 

Γ1. Να υπολογιστούν οι ζητούμενες ποσότητες καθώς και το εισόδημα του 

καταναλωτή (8 μονάδες) 

Γ2. Τι γνωρίζετε για το εισόδημα ως προσδιοριστικό παράγοντα της ζήτησης? (5 

μονάδες) 

Γ3. Να χαρακτηριστεί η συνάρτηση ζήτησης για το αγαθό Χ. Ποιο είναι το 

χαρακτηριστικό της? (5 μονάδες) 



 

 

Γ4. Λόγω πρόβλεψης για μείωση του φόρου εισοδήματος στο μέλλον, οι 

καταναλωτές θα μεταβάλλουν τις τρέχουσες αγορές τους σε κάθε τιμή κατά 25%. Να 

προσδιοριστεί η νέα συνάρτηση ζήτησης για το αγαθό Χ. (7 μονάδες) 

ΟΜΑΔΑ Δ΄ 

Στην αγορά ενός αγαθού η αγοραία ζήτηση είναι QD = 2000- 20P  και η αγοραία 

προσφορά είναι QS1 = -1000 + 100P. 

Δ1. Να βρεθεί το σημείο ισορροπίας στην αγορά του αγαθού (3 μονάδες) 

Δ2. Λόγω μεταβολής στις τιμές των παραγωγικών συντελεστών που 

χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του αγαθού η προσφορά μεταβάλλεται και στο νέο 

σημείο ισορροπίας ισχύει ED = -1.  

α. Να βρεθεί το νέο σημείο ισορροπίας (4 μονάδες) 

β. Αυξήθηκαν ή μειώθηκαν οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών? Να 

δικαιολογηθεί η απάντηση σας. (3 μονάδες) 

Δ3. Πως μεταβλήθηκαν τα έσοδα των παραγωγών? Να δικαιολογήσετε την απάντηση 

σας. (5 μονάδες) 

Δ4. Μετά την μεταβολή της τιμής των παραγωγικών συντελεστών η προσφορά 

μετατοπίζεται παράλληλα σε σχέση με την αρχική καμπύλη και τώρα το κράτος θέτει 

κατώτατη τιμή 60 χ.μ. 

 α. Να βρεθεί η επιβάρυνση του κράτους και η συνολική δαπάνη των 

καταναλωτών (5 μονάδες) 

β. Ποια η μεταβολή στα έσοδα των παραγωγών μετά την επιβολή της 

κατώτατης τιμής στη νέα καμπύλη προσφοράς. (5 μονάδες) 

γ. Να κατασκευάσετε διάγραμμα στο οποίο θα δείξετε την αγοραία καμπύλη 

ζήτησης, τις δυο αγοραίες καμπύλες προσφοράς και την κατώτατη τιμή. (5 

μονάδες)   

 

 

 

 

 

 

 


