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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΕΒ 23 

ΘΕΜΑ Α 

Α.1 (Σ-Λ) 

1) Η Ζήτηση ενός αγαθού αυξάνεται όταν , ceteris paribus μειώνεται η τιμή του 

υποκατάστατου Ψ  (Μονάδες 3).  

2) Όταν η τιμή ενός αγαθού αυξάνεται η ζήτηση του μειώνεται ceteris paribus .  

(Μονάδες 3).  

3) Όταν αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών αυξάνει τη ζήτηση του 

αγαθού, το αγαθό αυτό είναι κατώτερο (Μονάδες 3).  

4)  Το κράτος εμφανίζεται να δημιουργεί ροές υλικών αγαθών και υπηρεσιών 

μόνο προς τα νοικοκυριά όπως προκύπτει από το οικονομικό κύκλωμα  

(Μονάδες 3).  

5)  Ένα από τα μειονεκτήματα του καταμερισμού είναι η εξαφάνιση παλιών 

επαγγελμάτων. (Μονάδες 3)  

Α.2 

1) Όταν ένας καταναλωτής δεν αντιδρά σε κάθε μεταβολή της τιμής του 

αγαθού ceteris paribus και συνεχίζει να ζητά την ίδια ποσότητα , ανεξάρτητα από 

την τιμή , τότε η ζήτηση για το αγαθό χαρακτηρίζεται  : 

α) ελαστική. 

β) πλήρως ελαστική. 

γ) πλήρως ανελαστική. 

δ) ανελαστική. 

(Μονάδες 5)  

2) Όταν η τιμή ενός αγαθού αυξάνεται , τότε ceteris paribus η ζήτηση  : 

α) σε συμπληρωματικά αγαθά αυξάνεται. 

β) σε υποκατάστατα αγαθά μειώνεται. 
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γ) σε συμπληρωματικά αγαθά μειώνεται. 

δ) σε υποκατάστατα αγαθά παραμένει σταθερη.. 

(Μονάδες 5)  

ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Να διατυπώσετε το νόμο της Ζήτησης. (Μονάδες 5) 

Β.2 Να αναλύσετε το εισόδημα των καταναλωτών ως Προσδιοριστικό Παράγοντα της 

Ζήτησης. (Μονάδες 10) 

Β.3  Να δώσετε τους ορισμούς  

i. Παραγωγική διαδικασία. 

ii. Παραχθέντα μέσα παραγωγής. 

iii. Συντελεστές παραγωγής. 

iv. Χρήμα. 

 (Μονάδες 10) 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ.1  Η συνάρτηση ζήτησης των καταναλωτών για ένα αγαθό είναι γραμμική. Αν η τιμή 

του στην αγορά είναι 6νμ , η ζητούμενη ποσότητα 80 μονάδες και η ελαστικότητα 

ζήτησης ως προς την τιμή , στην τιμή των 6 ευρώ είναι 6,0d , να βρεθεί η γραμμική 

συνάρτηση ζήτησης για το αγαθό  (Μονάδες 10) 

Γ.2  Η τιμή ενός αγαθού στην αγορά είναι 4 νμ και η ζητούμενη ποσότητα 50 μονάδες. 

Αν αυξηθεί η τιμή του, ceteris paribus σε 6 νμ η ζητούμενη ποσότητα εξακολουθεί 

να είναι 50 μονάδες. Να υπολογιστεί η d , να χαρακτηριστεί και να παρασταθεί 

διαγραμματικά η συνάρτηση ζήτησης.   (Μονάδες 10) 

Γ.3 Για ένα κανονικό αγαθό αυξήθηκε η τιμή κατά 30%. Αν η ελαστικότητα ζήτησης 

ως προς την τιμή είναι  5,0d  να υπολογίστε την ποσοστιαία μεταβολή της 

ζητούμενης ποσότητας . (Μονάδες 5)  

 

ΘΕΜΑ Δ 
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Δίνεται ο παρακάτω πίνακας με τους μέγιστους συνδυασμούς Παραγωγικών 

Δυνατοτήτων μιας Οικονομίας που παράγει μόνο τα αγαθά Χ και Υ. Όλοι οι 

παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται πλήρως και αποδοτικά και η τεχνολογία 

παραγωγής τους είναι δεδομένη. 

Συνδυασμοί 
Ποσοτήτων 

Παραγόμενες 
Ποσότητες 
Αγαθού Χ 

Παραγόμενες 
Ποσότητες 
Αγαθού Ψ 

Κόστος Ευκαιρίας 
του Αγαθού Χ σε 
όρους Ψ- ΚΕ(Χ) 

Κόστος Ευκαιρίας 
του Αγαθού Ψ σε 
όρους Χ- ΚΕ(Ψ) 

Α 52 ?    

      ? ? 

Β ? 8    

      ? ? 

Γ 38 18    

      ? ? 

Δ 24 ?    

      ? ? 

Ε ? 31    

 

Δ.1  Το Κόστος ευκαιρίας του Ψ σε μονάδες του αγαθού Χ για τους συνδυασμούς από 

Α σε Β , από Β σε Γ , από Γ σε Δ , από Δ σε Ε είναι αντίστοιχα ½  ,1, 2 και 4.Να 

μεταφέρετε στο τετράδιο σας τον παραπάνω πίνακα και να συμπληρώσετε τα κενά του 

παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς.  (Μονάδες 9) 

Δ.2  Να εξετάσετε υπολογιστικά με τη βοήθεια του ΚΕ αν καθένας από τους παρακάτω 

συνδυασμούς είναι εφικτός, ανέφικτος ή μέγιστος .Κ (Χ=20, Ψ=27) και Λ(Χ=30, Ψ=22)  

(Μονάδες 6) 

Δ.3 Να υπολογίσετε πόσες μονάδες από το αγαθό Χ πρέπει να θυσιαστούν για να 

παραχθούν οι πρώτες 10 μονάδες του αγαθού Ψ (Μονάδες 5)  

Δ.4 Να κατασκευάσετε την ΚΠΔ της οικονομίας με βάση τον προηγούμενο πίνακα.  

(Μονάδες 5) 

 

 


