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ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 
ΤΑΞΗ: Γ ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/10/13 
 
 
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 Παραγωγικοί συνδυασµοί, οι οποίοι είναι σηµεία της καµπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων µπορούν 
να παραχθούν και µε υποαπασχόληση ορισµένων παραγωγικών συντελεστών. 
 
Α.2 Κόστος ευκαιρίας έχουν και τα οικονοµικά και τα ελεύθερα αγαθά. 
.  
Α.3  Οι µεταβολές της τιµής µεταβάλλουν τη ζήτηση σύµφωνα µε τον νόµο της ζήτησης. 
 
Α.4 Το ηλεκτρικό ρεύµα είναι αγαθό διαρκές. 
 
Α.5 Εάν µεταναστεύσει στο εξωτερικό το 5% των ανέργων µιας οικονοµίας, τότε θα µετακινηθούµε από 
έναν άριστο συνδυασµό σε έναν εφικτό στην ίδια Κ.Π.∆. 
 
Α.6 Αν οι καταναλωτές αγοράζουν λιγότερο κατεψυγµένο κρέας όταν αυξάνεται το εισόδηµά τους, ceteris 
paribus, τότε το αγαθό αυτό χαρακτηρίζεται ως κανονικό. 
 
Α.7 Στην ελαστική ζήτηση, η ποσοστιαία µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας ενός αγαθού είναι 
µεγαλύτερη από την ποσοστιαία µεταβολή της τιµής του (σε απόλυτες τιµές). 
 
Α.8.Εάν η τιµή των αυτοκινήτων αυξηθεί σηµαντικά, η καµπύλη ζήτησης µοτοσικλετών θα µετατοπιστεί, 
ceteris paribus, προς τα δεξιά. 
 
Α.9. Αν το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ είναι ίσο µε 4, αυτό σηµαίνει ότι για να 
παραχθεί µια επιπλέον µονάδα από το αγαθό Χ, θα πρέπει να θυσιαστούν 4 µονάδες από το αγαθό Ψ. 
 
Α.10 Το σύνολο των γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτά ο άνθρωπος µε τη µόρφωση και την εµπειρία τ’ 
ονοµάζουµε ανθρώπινο κεφάλαιο. 
 

                                                                                                         ( 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  
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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 Ποιο από τα παρακάτω ανήκει στο συντελεστή παραγωγής κεφάλαιο: 
α) το έδαφος πάνω στο οποίο κτίζεται ένα σπίτι 
β) η εργασία του αγρότη που οργανώνει τη γη 
γ) οι κτιριακές εγκαταστάσεις µιας επιχείρησης 
δ) η επιχειρηµατική ικανότητα που έχουν ορισµένοι άνθρωποι. 
 
Α.12 <<Αν µειωθεί η τιµή ενός αγαθού, ceteris paribus, η καµπύλη ζήτησης θα µετατοπιστεί παράλληλα 
προς τα έξω, καθώς οι καταναλωτές θα αγοράσουν µεγαλύτερη ποσότητα του προϊόντος σε χαµηλότερη 
τιµή>>. Με βάση αυτή τη δήλωση, ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθής: 
α) η δήλωση θα ήταν σωστή, αν οι καταναλωτές αγόραζαν µικρότερη ποσότητα προϊόντος σε χαµηλότερη 
τιµή 
β) η δήλωση θα ήταν αληθής, αν αντί για µείωση της τιµής υπήρχε αύξηση της τιµής 
γ) η δήλωση θα ήταν σωστή, αν αντί για παράλληλη µετατόπιση της καµπύλης ζήτησης υπήρχε κίνηση 
κατά µήκος της καµπύλης. 
δ) η δήλωση είναι σωστή, έτσι όπως διατυπώνεται 
 
Α.13 Η Κ.Π.∆ µιας οικονοµίας θα µετατοπιστεί δεξιά, όταν: 
α) µειωθεί ο αριθµός των ανέργων 
β) χρησιµοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία εν δυνάµει συντελεστές παραγωγής 
γ) εισρέουν στη χώρα οικονοµικοί µετανάστες 
δ) η οικονοµία χρησιµοποιεί αποδοτικά όλους τους συντελεστές παραγωγής που έχει στη διάθεσή της 
 

Α.14 Μια υποθετική οικονοµία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ. ‘Όταν η παραγωγή του αγαθού Χ αυξάνεται 
από 4 σε 8 µονάδες, τότε η παραγωγή του αγαθού Ψ µειώνεται σε 60 µονάδες. Το εναλλακτικό κόστος του 
αγαθού Ψ, σε όρους του αγαθού Χ, είναι σταθερό και ίσο µε 0,2 µονάδες. Εποµένως, όταν η παραγωγή  
του αγαθού Χ είναι 4 µονάδες, οι µέγιστες παραγωγικές δυνατότητες του αγαθού Ψ είναι: 
α) 76 µονάδες 
β) 80 µονάδες 
γ) 95 µονάδες 
δ) 110 µονάδες. 
 

                                                                                                                         (Μονάδες 10) 
 
 
 

Οµάδα Β 
 
Β.1 Από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης να εξηγήσετε <<τις προσδοκίες – προβλέψεις 
των καταναλωτών σχετικά µε τη µελλοντική εξέλιξη >>. 

(Μονάδες 6)                                                                                                                         
 
Β.2  
α)Να διατυπώσετε τον ορισµό της επιχειρηµατικότητας 
β) Τι δείχνει η Κ.Π.∆ (ορισµός) 

(Μονάδες 6)     
 

Β.3 Να δείξετε διαγραµµατικά και να εξηγήσετε τι θα συµβεί εάν µειωθεί η τιµή ενός κατώτερου αγαθού και 
ταυτόχρονα  µειωθεί και το εισόδηµα των καταναλωτών. 
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(Μονάδες 8)  
Οµάδα Γ 
∆ίνεται ο επόµενος πίνακας ζήτησης ενός αγαθού.  
 

 Τιµή 
Ζητούµενη 
Ποσότητα 

Α 180 50 

Β 120  

Γ  72 

∆ 60  

 
Γ.1 Να συµπληρωθούν τα κενά του επόµενου πίνακα, εάν η ελαστικότητα ζήτησης από το Α στο Β είναι 
 -0,6, από το Γ στο Β είναι -0,5 και από το ∆ στο Γ είναι -0,2. 

(Μονάδες 10) 
 

Γ.2 Τι µας δείχνει η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή και πως υπολογίζεται (να αναφέρεται τον τύπο 
µε τις ποσοστιαίες µεταβολές και τον τύπο σηµείου.) 

(Μονάδες 6) 
 

Γ.3  Γιατί η αριθµητική τιµή της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιµή είναι πάντα αρνητική. 
(Μονάδες 4) 

 
Γ.4 Να διατυπώσετε τον τύπο της τοξοειδούς ελαστικότητας ζήτησης , σε τι διαφέρει από την ελαστικότητα 
σηµείου. 

(Μονάδες 5) 
 
 

 
 

Οµάδα ∆ 

Μια οικονοµία παράγει δυο αγαθά Χ και Υ και απασχολεί 6 εργάτες. Ο κάθε εργάτης µπορεί να παράγει 
σε µια ηµέρα είτε 5 µονάδες του Χ είτε 10 µονάδες του Ψ. 
 
∆.1 Να προσδιορίσετε τη µέγιστη ποσότητα του Ψ που αντιστοιχεί σε Χ = 12 µονάδες. 

(Μονάδες 4)    
                                                                                                                      

∆.2 Να δώσετε την οικονοµική σηµασία του συνδυασµού Κ(Χ=14, Ψ=31). 
(Μονάδες 4)    

                                                                                                                      
∆.3 Να βρεθεί το κόστος ευκαιρίας από τον συνδυασµό Κ στον συνδυασµό Χ = 15 και Ψ = 30. 

(Μονάδες 3)        
                                                                                                                  

∆.4 Πόσες µονάδες του Χ θα θυσιαστούν, για να παραχθούν οι πρώτες 22 µονάδες του Ψ. 
(Μονάδες 4)      

                                                                                                                    
∆.5 Πόσες µονάδες του Χ θα θυσιαστούν, για να παραχθούν οι τελευταίες  12 µονάδες του Ψ. 

(Μονάδες 4)    
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∆.6 Να σχεδιάσετε την Κ.Π.∆ της οικονοµίας και να αιτιολογήσετε τη µορφή της καθώς και την εξέλιξη του 
κόστους ευκαιρίας. 

(Μονάδες 3)   
                                                        

∆.7Αν αυξηθεί ο αριθµός των εργατών από 6 σε 7, να κατασκευάστε τη νέα Κ.Π.∆ (υποθέστε ότι η αύξηση 
του αριθµού των εργατών δεν επηρεάζει την απόδοση του κάθε εργάτη. ) 

(Μονάδες 3)    
 

 
 
 
 

 

 
  


