
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 3 

ΘΕΜΑ Α 
 

Α1. Να αναλύσετε την έννοια της παραγωγής.  

Μονάδες 10 

Α2. Τι γνωρίζετε για το ν . της φθίνουσας απόδοσης.  

Μονάδες 10 

Α3. Ποια η χρησιμότητα της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή.  

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Β 
 

Β1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση  

1)  Η κλίση της καμπύλης ζήτησης είναι:  

(α)  θετική   

(β)  αρνητική    

(γ)   σταθερή  

(δ)   πότε θετική πότε αρνητική .  
 

2) Η καμπύλη της αγοραίας ζήτησης για ένα αγαθό προκύπτει 

αν αθροίσουμε τις ατομικές καμπύλες:  

(α)   οριζόντια   

(β)  κάθετα   

(γ)  πότε κάθετα πότε οριζόντια   

(δ)  κανένα από τα παραπάνω . 
 

3) Ποια από τις επόμενες συναρτήσεις αντιστοιχεί σε συνάρτηση 

ζήτησης: 

(α)  Qd= -5+4Ρ   

(β)   Qd= 5+4Ρ  

(γ)  Qd =-4Ρ  

(δ)   Qd =5-4Ρ. 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Β2. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις ως 

σωστή ή λανθασμένη.  

                                                                                                                                              

1)   Στη βραχυχρόνια περίοδο, κανένας συντελεστής δεν μπορεί να 

μεταβληθεί.  

        

2)   Μείωση του οριακού προϊόντος, καθώς αυξάνεται ο 

μεταβλητός συντελεστής, σημαίνει και μείωση του συνολικού 

προϊόντος.  

 

3) Χαρακτηρίζουμε τη ζήτηση ενός αγαθού με τη βοήθεια της 

απόλυτης τιμής της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή.  

 

4)   Όταν η τιμή ενός αγαθού αυξάνεται, η ζήτηση σε αγαθά 

συμπληρωματικά αυξάνεται.  

 

5)   Κατώτερα είναι τα αγαθά ,στα οποία η αύξηση του 

εισοδήματος μετατοπίζει την καμπύλη ζήτησης προς τα 

αριστερά.  

 

6)  Βραχυχρόνια οι μεταβολές του οριακού προϊόντος είναι 

μεγαλύτερες και πιο έντονες απ’ αυτές του μέσου προϊόντος.  

 

7)  Συμφέρει στην επιχείρηση  να σταματά τις μεταβολές στο 

μεταβλητό συντελεστή όταν το οριακό προϊόν παίρνει τη 

μέγιστη τιμή του.  

 

 

Μονάδες 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ Γ   
 

Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού Α δίνεται από τον τύπο QD =200-10P. 

Μια μείωση της τιμής ενός αγαθού Β συμπληρωματικού του  Α, προκαλεί 

μεταβολή της ζήτησης του Α κατά 20%.  

(α)  Να βρεθεί η νέα συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Α.  

(β)  Στην τιμή 4 ευρώ, να βρεθεί η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης 

ποσότητας του αγαθού Α.  

   Μονάδες 25 

                                                                                                                         

ΘΕΜΑ Δ 
 

Η παρακάτω επιχείρηση λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο  σύμφωνα με 

τα δεδομένα του πίνακα:  

L    MP   AP  TP   MC   VC 

0      -        -       0      -         0 

1     20      ;       ;      4,5     ;  

2      ;        ;    50       ;      210  

3      ;       20   ;        6        ;  

 

1) Να υπολογίσετε  το κόστος της πρώτης  ύλης ανά μονάδα προϊόντος, 

αν οι μεταβλητοί παραγωγικοί συντελεστές είναι η εργασία και η 

πρώτη ύλη και γνωρίζουμε ότι ο εργατικός μισθός είναι 30 χρημ. μον.   

   Μονάδες 10 

2) Χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους τύπους και καταγράφοντας τους 

υπολογισμούς στο τετράδιό σας, να συμπληρώσετε τα εννέα κενά, στα 

οποία υπάρχουν ερωτηματικά.  

   Μονάδες 10 

3) Να υπολογίσετε πόσο θα αυξηθεί το κόστος παραγωγής, αν η 

επιχείρηση αυξήσει την παραγωγή της από 40 σε 55 μονάδες 

προϊόντος. 

   Μονάδες 5 

 

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


