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ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

10-4-2021 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 

καθεμιάς και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι 

λανθασμένη. 

 

Α1. Στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής τουλάχιστον ένας παραγωγικός συντελεστής 

παραμένει σταθερός. 

Μονάδες 3 

 Α2. Όταν αυξάνεται η τιμή ενός αγαθού, μειώνεται η ζήτησή του.  

Μονάδες 3 

Α3. Ένας συνδυασμός δεξιά της ΚΠΔ χαρακτηρίζεται ως εφικτός και δείχνει ότι υπάρχει 

υποαπασχόληση παραγωγικών συντελεστών.  

Μονάδες 3 

Α4. Στο επίπεδο παραγωγής όπου το οριακό προϊόν μεγιστοποιείται το συνολικό προϊόν 

ισούται με μηδέν.  

Μονάδες 3 

 Α5. Ο αριθμός των επιχειρήσεων επηρεάζει αποκλειστικά την αγοραία καμπύλη ζήτησης.  

 

Μονάδες 3 

  

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.6 μέχρι και Α.7, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 

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

Α6. Η ζήτηση ενός κανονικού αγαθού μεταβάλλεται:  

α) προς την αντίθετη κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής ενός υποκατάστατού του  

β) προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής ενός συμπληρωματικού του  

γ) προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής ενός υποκατάστατού του  

δ) όταν μεταβάλλεται η τιμή του. 



 

 

Μονάδες 5 

 

Α7. Το κόστος ευκαιρίας ενός νέου δημόσιου νοσοκομείου είναι: 

α)  Οι δαπάνες που καταβάλει το κράτος στους κατασκευαστές του νοσοκομείου.  

β)  Οι δαπάνες που καταβάλει το κράτος στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.  

γ) Τα άλλα αγαθά που θυσιάζονται για την κατασκευή του νοσοκομείου.  

δ) Το κόστος που καταβάλει το κράτος για τον εξοπλισμό του νοσοκομείου. 

                                                                                                              Μονάδες 5 

 

ΟΜΑΔΑ  Β 

Β1. Ποια είναι η επιδίωξη του καταναλωτή 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)                                                                                                                

Β2. Αναπτύξτε την έννοια την παραγωγικής διαδικασίας και τα χαρακτηριστικά της 

στοιχεία.( Μονάδες 10) 

                                                                                                                   

ΟΜΑΔΑ  Γ 

 

Τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα αφορούν τη λειτουργία μιας αγροτικής επιχείρησης, η οποία 

χρησιμοποιεί ως σταθερό παραγωγικό συντελεστή  20 στρέμματα γης. 

ΕΔΑΦΟΣ 

(Ν) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΤΩΝ 

(L) 

ΣΥΝOΛΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ 

(Q) 

ΜΕΣΟ 

ΠΡΟΪΟΝ 

(ΑΡ) 

ΟΡΙΑΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ 

(ΜΡ) 

20 

στρέμματα 
0 0 ; ; 

« 1 ; 10 ; 

« 2 30 ; ; 

« 3 ; 20 ; 

« 4 80 ; ; 

« 5 95 ; ; 

« 6 ; 17,5 ; 

« 7 ; ; 0 

« 8 ; ; -9 

 

 



 

 

 

Γ1.  Εξηγήστε, αν η επιχείρηση λειτουργεί στη βραχυχρόνια ή στη μακροχρόνια περίοδο 

παραγωγής. 

                                                                                                              Μονάδες 3 

 

Γ2.  Να συμπληρωθεί ο  παραπάνω πίνακας. (Οι υπολογισμοί να παρουσιαστούν αναλυτικά 

στο τετράδιό σας.) 

                                                                                                                Μονάδες 8 

Γ3.  Εξηγήστε σε ποιο επίπεδο απασχόλησης μεγιστοποιείται το συνολικό προϊόν. 

                                                                                                                 Μονάδες 3 

Γ4. Απεικονίστε τις καμπύλες του συνολικού, του μέσου και του οριακού προϊόντος. 

                                                                                                                 Μονάδες 5 

Γ5. Διατυπώσετε τον νόμο της φθίνουσας ή μη ανάλογης  απόδοσης και στην συνέχεια 

εξηγήσετε με την προσθήκη ποιου εργάτη εμφανίζεται η λειτουργία του. 

Μονάδες 6 

 

ΟΜΑΔΑ Δ 

Δ1.  Έστω ο παρακάτω πίνακας:  

 

Συνδυασμοί Τιμή (Ρ) Ζητούμενη Ποσότητα (Qd) 

Α 100 1.000 

Β 200 500 

Γ 500 200 

 

α) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, όταν η τιμή αυξάνεται από 

100 σε 200 χρηματικές μονάδες. 

Μονάδες 3 

β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, όταν η τιμή μειώνεται από 

200 σε 100 χρηματικές μονάδες. 

Μονάδες 3 

γ) Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του Τόξου Β – Γ.  

Μονάδες 3 

 

 

 

 



 

 

Δ2.  Δίνεται ο παρακάτω πίνακας:  

Συνδυασμοί 
Τιμή (P) 

Ζητούμενη 

Ποσότητα (QD) 
Εισόδημα (Y) 

Α 10 60 1.000 

Β 10 80 1.200 

Γ 12 70 1.500 

Δ 15 40 1.000 

Ε 15 50 1.200 

 

α) Να δικαιολογήσετε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζονται ελαστικότητες ζήτησης ως 

προς το εισόδημα.  

Μονάδες 3 

β)  Να  υπολογίσετε τις εισοδηματικές ελαστικότητες ζήτησης, όταν το εισόδημα αυξάνεται, 

και να χαρακτηρίσετε το αγαθό με βάση το αποτέλεσμα της ελαστικότητας ζήτησης ως προς 

το εισόδημα. 

Μονάδες 5 

Δ3. α) Να δικαιολογήσετε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζονται ελαστικότητες ζήτησης 

ως προς το τιμή. 

Μονάδες 3 

β) Να  υπολογίσετε τις ελαστικότητες ζήτησης ως προς την τιμή, όταν η τιμή αυξάνεται, και 

να χαρακτηρίσετε την ζήτηση των αγαθών με βάση το αποτέλεσμα της ελαστικότητας ζήτησης 

ως προς την τιμή.  

Μονάδες 5 

 

 

 

 

 


