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Οµάδα Α 

Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.10 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της 
καθεµιάς και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι 
λανθασµένη 
 
Α.1 Εάν µειωθεί η τιµή ενός αγαθού και ταυτόχρονα µειωθούν τα ηµεροµίσθια των εργατών που 
απασχολούνται στην παραγωγή του, τότε η προσφερόµενη ποσότητα του αγαθού οπωσδήποτε θα 
µειωθεί. 
 
Α.2 Σε µια παραγωγική διαδικασία στη βραχυχρόνια περίοδο, όταν ο ρυθµός αύξησης του προϊόντος 
γίνεται µικρότερος από το ρυθµό αύξησης του κόστους των µεταβλητών συντελεστών, τότε το µέσο 
µεταβλητό κόστος µειώνεται. 
.  
Α.3  Αν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, τότε η µείωση της τιµής του θα έχει ως αποτέλεσµα να 
αυξηθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό. 
 
Α.4 Το οριακό κόστος είναι το κόστος ανά µονάδα προϊόντος. 
 
Α.5 Εάν αυξηθεί η ανεργία κατά 3% σε µια οικονοµία θα προκαλέσει µετατόπιση της Κ.Π.∆ αριστερά. 
 
Α.6 Η έννοια της αγοράς περιλαµβάνει και τα µέσα µε τα οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί µια 
αγοραπωλησία 
 
Α.7 Όσο µεγαλύτερη είναι η παραγωγή µιας επιχείρησης, στη βραχυχρόνια περίοδο τόσο µικρότερο είναι 
το σταθερό κόστος. 
 
Α.8. Η απόλυτη τιµή της ελαστικότητας ζήτησης του τόξου είναι ανάµεσα στις τιµές της ελαστικότητας των 
δύο άκρων του τόξου. 
 
Α.9. Η κυκλοφορία των προϊόντων µέσα στο οικονοµικό σύστηµα συνοδεύεται από µια αντίθετη σε 
κατεύθυνση κυκλοφορία του χρήµατος. 
 
Α.10 Η εργασία είναι οµοιογενής, όταν κάθε εργάτης είναι εξίσου ικανός και κάθε αύξηση που προκαλείται 
στην παραγωγή δεν οφείλεται σε διαφοροποίηση της εργατικής του ικανότητας.  
 

                                                                                                         ( Μονάδες 20)    
 

 Γραβιάς 85   –  ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ    −−−−            ���� 50.51.557 – 50.56.296 
 25ης Μαρτίου 111– ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ   −−−−    ���� 50.27.990 – 50.20.990 
25ης Μαρτίου 74–Π. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ −−−−   ���� 50.50.658 – 50.60.845 

σύγχρονο µαθητικό φροντιστήριο  



2 
 

Στις επόµενες ερωτήσεις, από Α.11 µέχρι και Α.14, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της   
καθεµιάς και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
Α.11 Το µέσο προϊόν παίρνει τη µέγιστη τιµή του, όταν: 
α) Το οριακό προϊόν είναι µηδέν 
β) Το συνολικό προϊόν παίρνει τη µέγιστη τιµή του 
γ) Το οριακό προϊόν είναι ίσο µε το µέσο προϊόν 
δ) Το οριακό προϊόν γίνεται αρνητικό. 
 
Α.12 Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν παραµένει σταθερός όταν υπολογίζουµε την 
εισοδηµατική ελαστικότητα ενός αγαθού: 
α) οι προτιµήσεις των καταναλωτών  
β) το εισόδηµα των καταναλωτών 
γ) η τιµή του αγαθού 
δ) η τιµή ενός υποκατάστατου αγαθού 
 
Α.13 Για άγνωστο αριθµό εργατών το µέσο προϊόν είναι 25 µονάδες. Με την προσθήκη ενός επιπλέον 
εργάτη η αύξηση του συνολικού προϊόντος είναι 30 µονάδες. Αυτό σηµαίνει ότι το µέσο προϊόν µε την 
αύξηση της εργασίας: 
α) θα αυξηθεί 
β) θα µειωθεί 
γ) δε θα επηρεαστεί 
δ) θα γίνει ίσο µε το οριακό προϊόν. 
 

Α.14 Σε ένα αγαθό Χ παρατηρείται Ed =-0.5, ενώ σε ένα συµπληρωµατικό του αγαθό, το Ψ, παρατηρείται 
Ed=-1,5. Μια αύξηση της τιµής του αγαθού Χ, µε όλους τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες 
σταθερούς, θα έχει την ακόλουθη επίδραση στη συνολική δαπάνη των καταναλωτών των δύο αγαθών: 
α) αύξηση της Σ.∆. για το Χ και µείωση της Σ.∆. για το Ψ 
β) αύξηση της Σ.∆. για το Χ και το Ψ 
γ) µείωση της Σ.∆. για το Χ και το Ψ 
δ) µείωση της Σ.∆ για το Χ και αύξηση της Σ.∆. για το Ψ  
 

                                                                                                                         (Μονάδες 10) 
 
 
 

Οµάδα Β 
 
Β.1. Να εξηγήσετε και µε τη βοήθεια των κατάλληλων διαγραµµάτων την περίπτωση της µεταβολής µόνον 
της προσφοράς ενός αγαθού. (10 µονάδες) 
Β.2. Γιατί το οριακό κόστος µεταβάλλεται ως µέγεθος πιο έντονα από το µέσο µεταβλητό κόστος                
(2 µονάδες) 
Β.3. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήµατα και το µειονέκτηµα του καταµερισµού έργων.(4 µονάδες) 
Β.4 Να δώσετε τον ορισµό του ορθολογικού καταναλωτή και του καταναλωτή σε ισορροπία.(4 µονάδες) 

                                                                                                                        
 (Μονάδες 20) 
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Οµάδα Γ 
∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας  για ένα αγαθό Χ:  
 

 ΤΙΜΗ ΑΓΑΘΟΥ 
Χ 

(PX) 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΓΑΘΟΥ Χ(QD) 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 
(Υ) 

ΤΙΜΗ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟΥ 

ΑΓΑΘΟΥ Ψ(PΨ) 

Α 6 108 120 5 

Β 6 252 240 5 

Γ 14 108 240 5 

∆ 20 90 240 7 

 
Γ.1 Να υπολογιστούν οι ελαστικότητες ζήτησης ως προς την τιµή του αγαθού, η τοξοειδής ελαστικότητα 
ζήτησης και να χαρακτηρισθεί η ζήτηση. 

(Μονάδες 4)     
                                                                                                                     

Γ.2 Να εξηγήσετε τι είδους αγαθό είναι το αγαθό Χ. 
(Μονάδες 3)        

                                                                              
Γ.3 Να δείξετε σε διάγραµµα τις καµπύλες ζήτησης που προκύπτουν µε βάση τον πίνακα. 

(Μονάδες 3)                                                                                                                         
  

Γ.4 Να υπολογίσετε και να αιτιολογήσετε τη µεταβολή της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών µεταξύ 
των συνδυασµών Α και Β. 

(Μονάδες 3)       
                                                                                                                   

Γ.5 Να προσδιορισθεί η συνάρτηση ζήτησης  για το αγαθό Χ. Ποιο το χαρακτηριστικό της; 
 (Μονάδες 3)     

                                                                                                                     
Γ.6 Λόγω πρόβλεψης για έκπτωση της τιµής του αγαθού Χ στο µέλλον οι καταναλωτές θα µεταβάλλουν τις 
τρέχουσες αγορές τους σε κάθε τιµή κατά 50%. Να προσδιοριστεί η νέα συνάρτηση ζήτησης για το αγαθό 
Χ. 

(Μονάδες 2) 
 

Γ.7 Έστω ένα τρίτο αγαθό Ω (το οποίο δεν σχετίζεται µε τα πρώτα αγαθά) και για το οποίο ισχύουν τα 
παρακάτω δεδοµένα: 
Στην τιµή P1 η ζητούµενη ποσότητα είναι 400 κιλά και η συνολική δαπάνη Σ∆1. Αν η τιµή µειωθεί κατά 50% 
(Ed = -0.5), πόση πρέπει να είναι µετά η ποσοστιαία µεταβολή του εισοδήµατος (Ey =4) ώστε η τελική 
συνολική δαπάνη των καταναλωτών να είναι ίση µε την αρχική. 

(Μονάδες 7)                                                                                                                            
 
 

 
 

 
 
 
 
Οµάδα ∆ 

∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας  µε την παραγωγή µιας επιχείρησης που βρίσκεται στην βραχυχρόνια 
περίοδο, µε µοναδικό µεταβλητό συντελεστή την εργασία και αµοιβή εργασίας w = 2100. 
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ΕΡΓΑΤΕΣ (L) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ 
(Q) 

ΣΤΑΘΕΡΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (FC) 

0 0 8.000 

1 4 8.000 

2 16 8.000 

3 42 8.000 

4  8.000 

5 62 8.000 

6 66 8.000 

 
∆.1 Να υπολογιστεί η παραγόµενη ποσότητα στους 4 εργάτες αν γνωρίζουµε ότι σε αυτό το επίπεδο 
παραγωγής το προϊόν ανά εργάτη είναι µέγιστο. 

(Μονάδες 4)     
                                                                                                        

∆.2 Με την προσθήκη ποιου εργάτη ισχύει ο νόµος της φθίνουσας απόδοσης; Να διατυπωθεί ο νόµος της 
φθίνουσας απόδοσης. 

(Μονάδες 3)        
                                                                                                         

∆.3 Αν η επιχείρηση απασχολεί σταθερά 20 στρέµµατα γης να υπολογιστεί η αµοιβή του κάθε στρέµµατος 
γης. 

(Μονάδες 3)                                                                                                                         
  

∆.4 Πόσο θα µειωθεί το κόστος, αν η παραγωγή µειωθεί από 60 σε 45 µονάδες προϊόντος. 
(Μονάδες 5)       

                                                                                                                   
∆.5 Πόσες µονάδες πρέπει να µειωθεί η παραγωγή αν η επιχείρηση παράγει 66 µονάδες και θέλει να 
µειώσει το µεταβλητό κόστους κατά 1.050 χρηµατικές µονάδες. 

 (Μονάδες 5)     
                                                                                                                     

∆.6 Να κατασκευασθεί ο πίνακας και η καµπύλη προσφοράς της επιχείρησης και να υπολογισθεί η 
ελαστικότητα προσφοράς, όταν η τιµή αυξάνεται από 150 σε 350 χρηµατικές µονάδες. (Στους 
υπολογισµούς σας να χρησιµοποιήσετε ένα δεκαδικό ψηφίο) 

(Μονάδες 2) 
 
∆.7 Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ελαστικότητα προσφοράς και ποιος από αυτούς είναι ο 
σπουδαιότερος. 

(Μονάδες 3) 
 

(Στους υπολογισµούς σας να χρησιµοποιήσετε ένα δεκαδικό ψηφίο) 
 

 
 
 

 

 
  


