
 
 
 
 
 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Σάββατο  2 Νοεμβρίου 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. Στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, η καμπύλη του μέσου προϊόντος τέμνει 
πάντοτε την καμπύλη του οριακού προϊόντος από πάνω προς τα κάτω στη μέγιστη τιμή 
του. 
    
β.  Αν αυξηθεί  η τιμή  του αγαθού Χ κατά  20% με |EDΧ|= 0,5 και στην συνέχεια αυξηθεί 
το εισόδημα (Υ) κατά 10% με ΕY=2 , η ζητούμενη ποσότητα για το αγαθό  Χ θα μειωθεί, 
διότι θα επηρεαστεί από την μεταβολή της τιμής που είναι μεγαλύτερη από την 
μεταβολή του εισοδήματος. 
   
γ. Μια υποθετική οικονομία παράγει έναν συνδυασμό παραγωγής Κ δύο αγαθών ,Χ και 
Ψ, ο οποίος βρίσκεται αριστερά της ΚΠΔ. Για να αυξηθεί η παραγωγή του ενός αγαθού 
πρέπει οπωσδήποτε να μειωθεί η παραγωγή του άλλου.  
 
δ. Όταν το οριακό προϊόν μειώνεται, αρχίζει συγχρόνως να μειώνεται και το 
συνολικό προϊόν. 
 
ε.   Μια υποθετική οικονομία παράγει τα αγαθά Χ και Ψ και για την παραγωγή τους 
χρησιμοποιεί μόνο εργασία. Οι εργαζόμενοι έχουν σταθερή απόδοση στην παραγωγή 
των δύο αγαθών. Κάθε μονάδα παραγωγής του αγαθού Χ απαιτεί 4 ώρες εργασίας ,ενώ 
κάθε μονάδα παραγωγής του αγαθού Ψ απαιτεί 2 ώρες εργασίας. Στην περίπτωση αυτή 
το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ είναι 0,5. 

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. Μια αύξηση στην τιμή ενός αγαθού με ταυτόχρονη μείωση του εισοδήματος 
των καταναλωτών που ζητούν αυτό το αγαθό: 
α. θα μειώσει οπωσδήποτε την ζητούμενη ποσότητα για το αγαθό αν η ζήτηση του 
αγαθού είναι ελαστική. 
β. θα μειώσει οπωσδήποτε την ζητούμενη ποσότητα για το αγαθό αν η εισοδηματική 
ελαστικότητα (ΕΥ) είναι αρνητική.  
γ. θα αυξήσει οπωσδήποτε την ζητούμενη ποσότητα για το αγαθό αν η ζήτηση του 
αγαθού είναι ανελαστική. 



δ. θα μειώσει οπωσδήποτε την ζητούμενη ποσότητα για το αγαθό αν η εισοδηματική 
ελαστικότητα (ΕΥ) είναι θετική. 

 Μονάδες 5 
 
Α3. Στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής , όταν το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν, 
τότε : 
α. το μέσο προϊόν αποκτά την μέγιστη τιμή του. 
β. το συνολικό προϊόν αποκτά την μέγιστη τιμή του. 
γ. το μέσο προϊόν αρχίζει να αυξάνεται. 
δ. το συνολικό προϊόν αρχίζει να αυξάνεται με φθίνοντα ρυθμό. 

Μονάδες 5 
              

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. Να ορίσετε την έννοια της παραγωγής και της παραγωγικής διαδικασίας και να 
αναφέρετε τα βασικά της στοιχεία της παραγωγικής διαδικασίας.  

Μονάδες 10 
 

Β2. Με Βάση το χρονικό ορίζοντα της επιχείρησης, η οικονομική επιστήμη διακρίνει δύο 
περιόδους παραγωγής. Να περιγράψετε αυτές τις περιόδους .Πως γίνεται η διάκρισή 
αυτή; Να αναφέρετε παράδειγμα. 

Μονάδες 15 
 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ 
ΘΕΜΑ Γ 
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αναφέρεται στην παραγωγή και στο κόστος 
παραγωγής ενός αγαθού που παράγεται από την επιχείρηση Α. Η επιχείρηση 
χρησιμοποιεί δυο μεταβλητούς  συντελεστές (εργασία και πρώτες ύλες) και ένα μόνο 
σταθερό συντελεστή( μηχανές ). Οι τιμές    ( αμοιβές ) των παραγωγικών συντελεστών 
παραμένουν σταθερές.  
Η συνάρτηση του συνολικού κόστους είναι : TC=W*L + C*Q+200 
 

Ποσότητα 
σταθερού 

συντελεστή 

Εργασία  
(L) 

Συνολικό          
προϊόν 

(Q) 

Μέσο 
προϊόν 

(AP) 

Οριακό 
προϊόν 

(MP) 

Mεταβλητό 
κόστος 

(VC) 

Συνολικό 
κόστος 

(TC) 

Μέσο 
μεταβλητό 

κόστος 
(AVC) 

Οριακό 
κόστος 

(MC) 

5 5 ; 10 17 ; ; ; - 
         

5 10 ; ; ; ; 2200 ; ; 
         

5 15 ; ; 4  ;     ; ; 35 
Αν γνωρίζετε ότι : 

 Σε επίπεδο παραγωγής  5 εργατών (L=5 ) το οριακό προϊόν(ΜP) είναι μέγιστο. 
 Σε επίπεδο παραγωγής  10εργατών (L=10 ) το μέσο προϊόν(AP) είναι μέγιστο. 

 
Γ1.  α. Να αιτιολογήσετε αν η επιχείρηση Α λειτουργεί στη βραχυχρόνια ή στη 
μακροχρόνια περίοδο παραγωγής.  

Μονάδες 2,5 



   β. Να συμπληρώσετε τα κενά του παραπάνω πίνακα.   
Μονάδες 7,5 

(Με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου). 
 

γ. Να βρεθεί η τιμή (αμοιβή) του σταθερού παραγωγικού συντελεστή.            Μονάδες 2  
 

Γ2.  Να εξηγήσετε αν στην περίπτωση της εν λόγω επιχείρησης ισχύει ο  νόμος της 
φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης (μονάδες 1) και να αναφέρετε που οφείλεται 
(μονάδες 1).  Μετά από ποια ποσότητα εργασίας φαίνεται η λειτουργία του και γιατί; 
(μονάδες 1)  

Μονάδες 3 
 

Γ3.  Αν η επιχείρηση χρησιμοποιεί  12 εργάτες και θέλει να μειώσει το κόστος της κατά 
780 χρ. μονάδες: 
α. πόσο θα πρέπει να μεταβάλει την παραγωγή της;      

Μονάδες 5 
 

β. Πόσους εργάτες πρέπει να απολύσει;        
Μονάδες 1 

 
γ. Ποια μείωση  του κόστους οφείλεται στην μείωση  των εργατών και ποια στην μείωση 
των πρώτων υλών;                         

Μονάδες4 
 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΘΕΜΑ Δ 
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας ζήτησης ενός αγαθού Χ : 
 

ΣΗΜΕΙΑ ΤΙΜΗ 
 

(ΡΧ) 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(QDX) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(ΣΔΧ) 

Υ PZ PΩ ΕDσημείου EY 

Α 10 QDA 800 ΥΑ 15 20 -0,25 2,5 
Β 10 90  ΥΑ 20 20   
Γ 25 QDΓ  ΥΑ 15 20   
Δ 25 60  ΥΑ 15 15   
Ε 10 QDΕ  3000 15 20   

Δ1.Να υπολογίσετε τις ζητούμενες ποσότητες του αγαθού Χ στους συνδυασμούς Α,Γ,Ε 
καθώς και το ΥΑ αν γνωρίζετε ότι η συνολική δαπάνη των καταναλωτών στο σημείο Α 
ανέρχεται στο 40% του εισοδήματος.  

Μονάδες 6 
 
Δ2. Ποια η σχέση του αγαθού Χ με το αγαθό Ζ και το αγαθό Ω ; Αιτιολογήστε την 
απάντηση σας.            

Μονάδες 6 
 



Δ3. Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή στην συνολική δαπάνη των 
καταναλωτών μεταξύ των συνδυασμών Α και Γ και να αιτιολογήσετε το αποτέλεσμα με 
την βοήθεια της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή.     

Μονάδες 5 
 
Δ4. Να προσδιοριστεί η γραμμική  συνάρτηση ζήτησης για το αγαθό Χ πριν και μετά την 
αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών(ceteris paribus), αν γνωρίζετε ότι στο 
σημείο Γ η EY =4 όταν το εισόδημα αυξάνεται από 2000 σε 3000.    

Μονάδες 8 
 

 
 
 

Καλή επιτυχία!!! 
 
 


