
 

 

 
 

“ΑΡΧΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ” 
 

Διαγώνισμα  Προσομοίωσης                               Ημερομηνία: 20/3/2021  
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ  Α: 

Α1.  Για τις παρακάτω προτάσεις γράψτε 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. 

 

α. Η επιδείνωση της τεχνολογίας σημαίνει την παραγωγή λιγότερων προϊόντων με τον 

ίδιο αριθμό παραγωγικών συντελεστών. 

β. Αποτελεί κοινή παραδοχή ανάμεσα στους οικονομολόγους πως η 

επιχειρηματικότητα είναι ένας τέταρτος παραγωγικός συντελεστής. 

γ. Κάτω (ή δεξιά) του μέσου μιας γραμμικής συνάρτησης ζήτησης, η ζήτηση είναι 

πάντα ανελαστική. 

δ. Αν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ανελαστική, τότε η μείωση της τιμής του αγαθού θα 

έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό 

αυτό. 

ε. Το σύνολο των γνώσεων και των ικανοτήτων που αποκτά ο άνθρωπος με τη 

μόρφωση και την εμπειρία του, το ονομάζουμε ‘κεφάλαιο’. 
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Α2. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ είναι ίσο με 4. Αυτό 

σημαίνει ότι: 

α. Μια αύξηση της ποσότητας του αγαθού Χ κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη 

μείωση της ποσότητας του αγαθού Ψ κατά 4% 

β. Για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα από το αγαθό Χ, θα πρέπει να θυσιαστούν 4 

μονάδες από το αγαθό Ψ 

γ. Για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα από το αγαθό Χ, θα πρέπει να θυσιαστούν 0.25 

μονάδες από το αγαθό Ψ. 



 

 

δ. Μια αύξηση της ποσότητας του αγαθού Ψ κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 

της ποσότητας του αγαθού Χ κατά 4% 
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Α3. Μια καμπύλη ζήτησης μετατοπίζεται προς τα δεξιά. Ποιος είναι ο λόγος; 

α. αύξηση του εισοδήματος του καταναλωτή (ΕΥ= -1) 

β. αύξηση του αριθμού των καταναλωτών 

γ. αύξηση της τιμής του υποκατάστατου αγαθού 

δ. αύξηση της τιμής του συμπληρωματικού αγαθού 
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ΟΜΑΔΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ 
Β1.  Περιγράψτε τις ειδικές περιπτώσεις ελαστικότητας ζήτησης (να γίνουν τα 

αντίστοιχα γραφήματα) (20 μονάδες). 

Β2. Ποιοι είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ελαστικότητας προσφοράς (5 

μονάδες). 

 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ 
Δίδονται τα παρακάτω δεδομένα, που αναφέρονται στην ζήτηση ενός αγαθού. 

Συνδυασμοί Ρ QD ED ED τόξου 

Α ΡΑ 2500 -2  

Β 20 5000  -1 (τόξο ΒΓ) 

Γ 10 QΓ   

Γ1. Να υπολογίσετε την ΡΑ και την QΓ.  
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Γ2. Να προσδιορίσετε την ΕD στο σημείο Γ σε σχέση με το σημείο Α και να 

χαραλκτηρίσετε τη ζήτηση. 
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Γ3. Να προσδιορίσετε την αλγεβρική μορφή της συνάρτησης ζήτησης και να την 

σχεδιάσετε (5 μονάδες). 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 



 

 

Γ4. Αιτιολογήσετε τη μεταβολή της Συνολικής Δαπάνης από το συνδυασμό Α στο 

συνδυασμό Β. 
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Γ5. Οι καταναλωτές προσδοκούν μια μείωση του φόρου εισοδήματος για το επόμενο 

οικονομικό έτος. Το αποτέλεσμα αυτής προσδοκίας είναι η μεταβολή της ζήτησης κατά 

50%. Να προσδιορίσετε τη νέα συνάρτηση ζήτησης  
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ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 

Τα παρακάτω δεδομένα αναφέρονται στο κόστος μιας επιχείρησης στην βραχυχρόνια 

περίοδο: 

Q 0 1 3 6 10 15 21 

MC ---- 20 11 8 6 9 15 

Δ1. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς  
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Δ2. Να υπολογίσετε τις ελαστικότητες προσφοράς σημείου και τόξου και να δείξετε 

πως συσχετίζονται.  
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Δ3. Να προσδιορίσετε την συνάρτηση προσφοράς  
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Δ4. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα προσφοράς όταν Ρ=10  
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Δ5. Αν μεταβληθούν οι αμοιβές των παρααγωγικών συντελεστών και η καμπύλη 

προσφοράς μετατοπιστεί παράλληλα με αποτέλεσμα στην Ρ=10 να προσφέρονται 18 

μονάδες προϊόντος, να: 

 α. Αιτιολογήσετε τη μεταβολή των αμοιβών των παραγωγικών συντελεστών  
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 β. Προσδιορίσετε τη νέα συνάρτηση προσφοράς. 

             

ΜΟΝΑΔΕΣ  6 

 



 

 

 

 


