
 

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 

 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΘΕΩΡΙΑΣ 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  
 

 

ΟΜΑ∆Α Α 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α1 µέχρι και Α5  να γράψετε 

στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµίας και δίπλα του τη 

λέξη «Σωστό», αν η πρόταση είναι σωστή, ή «Λάθος», αν η 

πρόταση είναι λανθασµένη. 
 

Α1. Όσο πιο ανελαστική είναι η ζήτηση ενός προϊόντος τόσο 

µεγαλύτερο θα είναι το ύψος του αναµενόµενου «καπέλου» 

στην περίπτωση επιβολής ανώτατης τιµής.  

Μονάδες 3 

 

Α2. 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. 

Μονάδες 3 

 

Α3. Η βραχυχρόνια καµπύλη προσφοράς µιας επιχείρησης  

είναι το ανερχόµενο τµήµα της καµπύλης του AVC που 

βρίσκεται πάνω από την καµπύλη του MC. 

Μονάδες 3 

 

Α4. Σε µια παραγωγική διαδικασία το άθροισµα των οριακών 

προϊόντων σε κάθε επίπεδο απασχόλησης µας δίνει το 

συνολικό προϊόν. 

Μονάδες 3 



 

 

 

Α5. Εάν αυξηθούν τα εισοδήµατα σε µια οικονοµία, η Κ.Π.∆. 

θα µετατοπιστεί προς τα δεξιά. 

Μονάδες 3 
  

 

Για τις  προτάσεις Α6  και Α7 να γράψετε στο τετράδιό σας 

τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που 

αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

            

Α6. Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Μ" είναι 

ίση µε –0,5. Αυτό σηµαίνει ότι: 

α. µια αύξηση της τιµής του αγαθού κατά 1% θα 

έχει ως αποτέλεσµα την µείωση της 

ζητούµενης ποσότητας κατά 2% 

β. µια αύξηση της ζητούµενης ποσότητας του 

αγαθού κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσµα τη 

αύξηση της τιµής κατά 2% 

γ. µια αύξηση της τιµής του αγαθού κατά 2% θα 

έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της ζητούµενης 

ποσότητας κατά 1% 

δ. µια αύξηση της τιµής του αγαθού κατά 2% θα 

έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της ζήτησης 

κατά 1%. 

Μονάδες 5 

 

Α7. Αν µειωθεί η προσφορά γάλακτος  ποια από τις 

παρακάτω µεταβολές θα επέλθει στην αγορά των 

γαλακτοκοµικών προϊόντων: 
α) Η ζήτησή τους θα µειωθεί και η τιµή τους θα µειωθεί. 

β) Η προσφορά τους θα µειωθεί και η τιµή τους θα αυξηθεί 

γ) Η ζήτησή τους θα αυξηθεί και η τιµή τους θα αυξηθεί. 

 δ) Η προσφορά τους θα αυξηθεί και η τιµή τους θα µειωθεί. 

 

              Μονάδες 5 



 

 

 

ΟΜΑ∆Α Β 

 

Β1. Να εξηγήσετε µε την βοήθεια των κατάλληλων 

διαγραµµάτων την περίπτωση της µεταβολής  µόνο της 

προσφερόµενης ποσότητας (µονάδες 5) ,καθώς και την 

περίπτωση της µεταβολής µόνο της προσφοράς ενός 

αγαθού.(µονάδες 5). 

Μονάδες 10 

 

Β2. Να εξηγήσετε µε την βοήθεια διαγραµµάτων τι θα συµβεί 

στο σηµείο ισορροπίας ενός κατώτερου αγαθού αν αυξηθεί το 

εισόδηµα των καταναλωτών και ταυτόχρονα µειωθούν οι τιµές 

των παραγωγικών συντελεστών που χρησιµοποιούνται για την 

παραγωγή του . 

Μονάδες 15 

 
 

ΟΜΑ∆Α Γ 

 

∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά στην παραγωγή µιας 

επιχείρησης: 

 

 

 

 

 

 Αν γνωρίζετε ότι το µέσο προϊόν στους τέσσερις εργάτες 

γίνεται µέγιστο και η εργασία είναι ο µοναδικός µεταβλητός 

συντελεστής : 

 

Γ1. Να συµπληρωθεί ο παραπάνω πίνακας (σε περίπτωση που 

θα προκύψουν δεκαδικά αποτελέσµατα να χρησιµοποιήσετε 

µέχρι 2 δεκαδικά ψηφία.) 

 Μονάδες 13 

L Q AP MP AVC VC MC 

3   -  300 - 

4      6,25 

5      10 



 

 

 

Γ2. Σε ποιο επίπεδο παραγωγής η επιχείρηση εµφανίζει 

µεταβλητό κόστος 450 χρηµατικές µονάδες; 

Μονάδες 6 

 

Γ3.  Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της 

επιχείρησης και να υπολογίσετε την ελαστικότητα προσφοράς 

όταν η τιµή µειώνεται από 10 σε 6,25 χρηµατικές µονάδες;  

Μονάδες 6 

 

. 

  

 

 

ΟΜΑ∆Α ∆ 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την αγοραία ζήτηση 

ενός αγαθού Χ στην χώρα <<Α>> και στην χώρα <<Β>> 

 

 Χώρα <<Α>> Χώρα <<Β>> 

Τιµή (P) Ζητούµενη 

ποσότητα (QDΑ) 

Ζητούµενη 

ποσότητα (QDΒ) 

5 80 100 

10 60 90 

15 40 75 

20 20 70 

25 0 60 

 

Η αγοραία συνάρτηση προσφοράς του αγαθού Χ και για 

τις δύο χώρες είναι Qs =50+P 

 

∆1. Να προσδιορίσετε την τιµή και την ποσότητα  

ισορροπίας του αγαθού για την κάθε χώρα.   

Μονάδες 5 

 



 

 

 

∆2. Στην χώρα <<Β>> , το κράτος θεωρώντας υψηλή την 

τιµή ισορροπίας που έχει διαµορφωθεί στην αγορά 

επιβάλλει ανώτατη τιµή πώλησης του αγαθού Χ ίση µε  

PA = 10χρηµατικές µονάδες.  Να βρεθεί : 

 

α. Ποια κατάσταση θα δηµιουργηθεί στην αγορά µετά την 

επιβολή ανώτατης τιµής.       

         Μονάδες 2,5 

β. Ποιο θα είναι το πιθανό <<καπέλο>> το οποίο θα 

επιβάλλουν οι παραγωγοί πάνω στην ανώτατη τιµή 

πώλησης .          

         Μονάδες 2,5 

 

∆3. Στην χώρα <<Α>> , το κράτος θεωρώντας χαµηλή την 

τιµή ισορροπίας επιβάλλει κατώτατη τιµή πώλησης του 

αγαθού (PK) , µε αποτέλεσµα να εµφανιστεί στην αγορά 

πλεόνασµα 50 µονάδων. Να υπολογίσετε : 

 

α. Την µεταβολή που θα επέλθει στα συνολικά έσοδα των 

παραγωγών ,όταν το κράτος αγοράσει το πλεόνασµα. 

 Μονάδες 2,5 

 

β. Την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού 

    Μονάδες 2,5 

∆4. Έστω ότι αυξάνεται το εισόδηµα των καταναλωτών  

στην Χώρα Α και σε κάθε τιµή η ζητούµενη ποσότητα 

αυξάνεται κατά 50 µονάδες. 

 

α. Να υπολογίσετε την νέα τιµή και ποσότητα ισορροπίας 

που θα δηµιουργηθεί στην αγορά  

 Μονάδες 5 

β. Να  υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης (ED) του 

αγαθού στη νέα τιµή ισορροπίας 

Μονάδες 5 



 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 

(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα 

αντιγράψετε στο τετράδιο. Τα σχήµατα που θα 

χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο µπορούν να γίνουν και µε 

µολύβι. 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 

φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά 

άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 

τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα 

καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα. 

4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή. 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων. 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων. 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

 


