
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  

Δευτέρα 20 Ιουλίου  2020 
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 γραμμική μορφή της συνάρτησης ζήτησης η σταθερά α είναι είτε θετικός είτε αρνητικός 

αριθμός ενώ το β που είναι δείχνει την κλίση της καμπύλης ζήτησης είναι πάντα αρνητικός.
  

 
β. Αντικειμενικός σκοπός του καταναλωτή είναι η μεγιστοποίηση του εισοδήματός του.  
 
γ. Η προσδοκία για αύξηση του Φ.Π.Α στα τρόφιμα θα αυξήσει την ζητούμενη ποσότητά τους 

στο παρόν. 
  
δ. Όταν η καμπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών 

παραμένει σταθερή σε κάθε μεταβολή της τιμής. 
 
ε. Ας υποθέσουμε ότι για ένα αγαθό Χ παρατηρείται ταυτόχρονα μείωση της τιμής του και 

αύξηση στο εισόδημα των καταναλωτών. Οι επιδράσεις των δύο αυτών μεταβολών αφήνουν 
την τελική ζητούμενη ποσότητα ίδια με την αρχική. Σε αυτήν την περίπτωση το αγαθό Χ 
είναι κανονικό.     

                                                         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 της τιμής ενός αγαθού κατά 10% με ΕD=0,5: 

α. θα αυξήσει την ζητούμενη ποσότητα κατά 5%. 
β. θα μειώσει την ζητούμενη ποσότητα κατά 5%. 
γ. θα μειώσει την ζήτηση κατά 5%. 

         δ. τίποτα από τα παραπάνω. 
            Μονάδες 5  
 
 

Α3. Μια αύξηση της τιμής στο βούτυρο με ταυτόχρονη μείωση της τιμής της μαργαρίνης : 
α. θα αυξήσει την ζητούμενη ποσότητα στο βούτυρο. 
β. θα μειώσει την ζητούμενη ποσότητα στο βούτυρο. 
γ. θα αφήσει αμετάβλητη την ζητούμενη ποσότητα στο βούτυρο . 

        δ. όλα τα παραπάνω είναι πιθανά. 
              

            Μονάδες 5  
 
       



 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 

 Β1.  Από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης να αναλύσετε α) τις τιμές των 

άλλων αγαθών , β) τις προσδοκίες   και τις προβλέψεις των καταναλωτών σχετικά με την 

μελλοντική εξέλιξη των τιμών και του εισοδήματός τους                      Μονάδες 25

           

 
 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Α)Έστω μια υποθετική οικονομία που αποτελείται από δυο καταναλωτές, τον Α και τον Β. 
Αν οι ατομικοί τους πίνακες ζήτησης για ένα αγαθό Χ είναι οι παρακάτω: 

 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ «Α» ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ «B» 
 P DQ   P DQ  

A 5 40 A 20 ; 
B 10 ; B 25 50 

 
Με δεδομένο ότι οι ατομικές καμπύλες ζήτησής τους είναι γραμμικές καθώς επίσης και ότι η 
ελαστικότητα σημείου για τον καταναλωτή «Α» είναι -0,25 καθώς η τιμή του αγαθού αυξάνεται 
και για τον καταναλωτή «Β» είναι -1  καθώς η τιμή του αγαθού μειώνεται: 
 
Γ1. Να συμπληρώσετε  τους παραπάνω πίνακες .      Μονάδες 5 
 
Γ2. Να βρεθούν οι ατομικές συναρτήσεις ζήτησης των δύο καταναλωτών.   Μονάδες10 
 
 
Β) Με τη βοήθεια του κατάλληλου διαγράμματος να εξηγήσετε την περίπτωση της ταυτόχρονης 
μεταβολής ζητούμενης ποσότητας και ζήτησης ενός κανονικού αγαθού , λόγω ταυτόχρονης 
αύξησης της τιμής του και του εισοδήματος των καταναλωτών. Θεωρήστε ότι το μέγεθος της 
αύξησης του εισοδήματος είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος της αύξησης της τιμής. Η τελική 
ζητούμενη ποσότητα του αγαθού είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη της αρχικής;      (μονάδες 10) 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Για ένα αγαθό Χ , ο καταναλωτής Α , στην τιμή των 20 χρηματικών μονάδων είναι 
διατεθειμένος να ζητήσει ποσότητα QD = 200 μονάδες  και στο επίπεδο αυτό της τιμής η 
ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι ίση με -0,5. 
 
Δ1. Να βρεθεί η συνάρτηση ζήτησης , με δεδομένο ότι είναι γραμμική.    Μονάδες 10 
 



Δ2. Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή στην συνολική δαπάνη του καταναλωτή  για το 
αγαθό Χ αν η τιμή του αγαθού αυξηθεί από τις 20 στις 50 χρηματικές μονάδες  
                  Μονάδες 5 
 
Δ3. Μια αύξηση στην τιμή του αγαθού Ψ , το οποίο είναι υποκατάστατο του αγαθού Χ, 
προκαλεί μεταβολή στην ζήτηση του Χ κατά 50%.Να βρεθεί η νέα συνάρτηση ζήτησης 
για το αγαθό Χ.           
              Μονάδες 5 
 
Δ4. Σύμφωνα με το Νόμο της Ζήτησης, όταν αυξάνεται η τιμή ενός αγαθού, μειώνεται η 
ζητούμενη ποσότητά του. Να αναφέρετε δύο βασικούς λόγους, που επηρεάζουν τον 
καταναλωτή ώστε να ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο της Ζήτησης. 
              Μονάδες 5 
 

 
 

 
 

 
Καλ ή  Επ ι τ υ χ ί α ! ! !  

 


