
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  

Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 

Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ,γράφοντας στο τετράδιο σας δίπλα 

στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση  τη λέξη Σωστό ,αν η πρόταση είναι σωστή , 

ή Λάθος ,αν η πρόταση είναι λανθασμένη.    
 

α. Μια αύξηση στις τιμές των παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιούνται στην 

παραγωγή ενός αγαθού θα προκαλέσει μείωση στην προσφερόμενη ποσότητά του. 

         (Αιτιολογήστε την απάντησή σας) 

β. Μια αύξηση της προσφοράς στην αγορά βαμβακιού θα προκαλέσει μείωση της τιμής και 

αύξηση της ποσότητας ισορροπίας στην αγορά του νήματος.    

         (Αιτιολογήστε την απάντησή σας) 

   

γ. Το αγαθό Χ (EDX= -1,5) είναι υποκατάστατο  του αγαθού Ψ (EDψ= -1,2). Μια μείωση της τιμής 

του Χ θα αυξήσει την συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ και θα μειώσει 

την συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Ψ.      

          (Αιτιολογήστε την απάντησή σας) 

 

δ. Η αύξηση της ζήτησης ενός αγαθού με ταυτόχρονη μείωση της προσφοράς του είναι δυνατό 

να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας του.   (Αιτιολογήστε την απάντησή σας) 

 

ε.   Όταν το οριακό προϊόν μειώνεται, αρχίζει συγχρόνως να μειώνεται και το συνολικό 

προϊόν. 
                                                         Μονάδες 15 

Στις παρακάτω  προτάσεις Α2 μέχρι και Α3 να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό της πρότασης 

και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση.  

 

Α2. Αν η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι ισοσκελής υπερβολή , τότε κάθε αύξηση 

της προσφοράς του θα έχει ως αποτέλεσμα να : 

α. αυξηθούν η τιμή ισορροπίας του και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το 

αγαθό. 

β. μειωθούν η τιμή ισορροπίας του και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το 

αγαθό. 

γ. μειωθεί  η τιμή ισορροπίας του και να μείνει σταθερή η συνολική δαπάνη των 

καταναλωτών για το αγαθό. 

δ. αυξηθεί  η τιμή ισορροπίας του και να μειωθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών 

για το αγαθό..          Μονάδες 5 

 

             (Αιτιολογήστε την απάντησή σας) 

 

 

 



Α3. Μια επιχείρηση χρησιμοποιεί ένα σταθερό παραγωγικό συντελεστή που η ποσότητα    

του είναι 5 μονάδες. Αν σε επίπεδο παράγωγης 10 μονάδων (Q=10) το ανά μονάδα 

μεταβλητό κόστος είναι 20 ευρώ και το ανά μονάδα συνολικό κόστος είναι 30 ευρώ, 

τότε  η τιμή (αμοιβή) του σταθερού παραγωγικού συντελεστή είναι : 

 α. 10 ευρώ 

 β. 100 ευρώ 

 γ. 2 ευρώ  

 δ. 20 ευρώ 

              Μονάδες 5 

              

             (Αιτιολογήστε την απάντησή σας) 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

  ΘΕΜΑ Β 

Β1. Πότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται ανελαστική και ποτέ ελαστική;    

            Μονάδες 2 

Β2.Τι γνωρίζετε για την καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ίση με το μηδέν;   

             Μονάδες  5 

Β4. Τι γνωρίζετε για την καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα που τείνει στο άπειρο; Μονάδες  5 

Β3. Τι γνωρίζετε για την καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ίση με την μονάδα;   Μονάδες 3 

Β4. Τι γνωρίζετε για την ελαστικότητα στην ευθεία καμπύλη ζήτησης;    Μονάδες 5 

Β5.Ποια η χρησιμότητα της ελαστικότητας ζήτησης για τις επιχειρήσεις και το κράτος; 

              Μονάδες 5

                      

                              

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται στην τιμή (P) ενός αγαθού, στην 

προσφερόμενη ποσότητα (Qs) του αγαθού από τις επιχειρήσεις του κλάδου, στην αμοιβή 

της εργασίας (W) και στον αριθμό των επιχειρήσεων (N) του κλάδου παραγωγής του 

αγαθού. Οι υπόλοιποι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς δεν μεταβάλλονται. 

 

Συνδυασμοί P QS W N 

Α 10 1200 100 10 

Β 20 1600 60 10 

Γ 20 700 100 5 

     

Γ1. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα προσφοράς της επιχείρησης   καθώς η τιμή  του αγαθού 

αυξάνεται και να χαρακτηρίσετε την προσφορά με βάση την τιμή της ελαστικότητας.   

 (οι επιχειρήσεις είναι πανομοιότυπες)        

             

            Μονάδες 5 



 

Γ2. Να προσδιορίσετε τις αγοραίες γραμμικές συναρτήσεις προσφοράς πριν την μείωση του 

εργατικού μισθού         Μονάδες 5 

 

Γ3. Πόσο μεταβλήθηκε ποσοστιαία η αγοραία προσφορά όταν ο αριθμός των επιχειρήσεων 

μειώθηκε από 10 σε 5 . Αιτιολογήστε την μεταβολή.     

            Μονάδες 5 

 

Γ4.  Να βρεθεί η  αγοραία γραμμική συνάρτηση προσφοράς ,μετά την μείωση στην αμοιβή της 

εργασίας από 100 σε 60 χρηματικές μονάδες  αν γνωρίζετε ότι είναι παράλληλη σε σχέση με 

την αρχική.           Μονάδες 5 

 

Γ5.  Με δεδομένο ότι η αμοιβή της εργασίας είναι W=100, να βρεθεί η μεταβολή στο κόστος 

παραγωγής της κάθε επιχείρησης όταν η παραγωγή αυξάνεται  από 120 σε 140 μονάδες. 

             

            Μονάδες 5 

    

 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Στην αγορά ενός αγαθού Χ οι αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς είναι γραμμικές. Η 

αγοραία συνάρτηση ζήτησης περιγράφεται από την σχέση  QD=4000-20P και στο σημείο 

ισορροπίας η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι  ΕD=-1/3. Μια μεταβολή στον αριθμό 

των επιχειρήσεων που προσφέρουν το αγαθό  ,  έχει ως συνέπεια να διαμορφωθεί ένα νέο 

σημείο ισορροπίας ,με αποτέλεσμα τα έσοδα των επιχειρήσεων  να μεγιστοποιηθούν. 

 

Δ1.Να εξηγήσετε αν ο αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου παραγωγής αυξήθηκε ή μειώθηκε.  

               Μονάδες 5 

Δ2.Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή των συνολικών εσόδων των επιχειρήσεων και να 

αιτιολογήσετε την μεταβολή με την βοήθεια της ελαστικότητας ζήτησης .  

                Μονάδες 5 

 

Δ3.α)Αν γνωρίζετε ότι στην αρχική τιμή ισορροπίας εμφανίζεται έλλειμμα ίσο με 1500 μονάδες, 

να βρεθεί η συνάρτηση προσφοράς που προέκυψε μετά την μεταβολή στον αριθμό  των 

επιχειρήσεων.  

 β)Με δεδομένο ότι οι επιχειρήσεις είναι καθόλα όμοιες και ο αριθμός τους μεταβλήθηκε κατά 

50% να βρεθεί η αρχική συνάρτηση προσφοράς.     Μονάδες 8 

    

Δ4. Να υπολογίστε την ελαστικότητα προσφοράς στην νέα τιμή ισορροπίας και να την 

χαρακτηρίσετε          Μονάδες2 

 

Δ5.Το κράτος θεωρώντας υψηλή την νέα τιμή ισορροπίας επιβάλλει ανωτάτη τιμή πώλησης στο 

αγαθό. Αν γνωρίζετε ότι , στην περίπτωση που η ποσότητα που προσφέρεται από τους 

παραγωγούς στην ανώτατη τιμή ,πουληθεί όλη στην <<μαύρη αγορά >> τα έσοδά τους θα 

είναι 187.500 χρηματικές μονάδες ,να βρεθεί η ανώτατη τιμή που επέβαλε το κράτος.  

            Μονάδες 5 

 

Κα λ ή  Επ ι τ υ χ ί α ! ! !  

 


