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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 
 

ΟΜΑΔΑ Α 

 

Να  χαρακτηρίσετε τις παρακάτω  προτάσεις με την ένδειξη Σωστό (Σ) ή 

Λάθος(Λ). 

 

 

Α1.  Όταν αυξάνεται η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος , ceteris paribus,  μειώνεται 

η ζήτηση του χοιρινού γιατί τα δύο αγαθά είναι υποκατάστατα. 

                                                   Μονάδες 3 

 

Α2.  Ένα σημείο αριστερά της Κ.Π.Δ. δείχνει υποαπασχόληση κάποιων 

παραγωγικών συντελεστών.  

                                                                                                          Μονάδες 3 

 

Α3. Μια αύξηση της τιμής ενός αγαθού κατά | χ%|  θα έχει σαν συνέπεια την 

αύξηση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών γι’ αυτό το αγαθό, όταν η 

ζήτηση είναι ανελαστική. 

                                                                                                                                  Μονάδες 3 

 

Α4. Κάθε σημείο δεξιά του μέσου μιας ευθείας καμπύλης ζήτησης έχει 

ελαστικότητα μεγαλύτερη από τη μονάδα.                 

                                                                                        Μονάδες 3 

 

Α5. Οι άνεργοι μιας οικονομίας ,είναι εν δυνάμει συντελεστές παραγωγής. 

 

                                                                                                                                 Μονάδες 3 

 

 

 

 

 



Για τις προτάσεις Α6 και Α7. να γράψετε τον αριθμό της  πρότασης και δίπλα του 

το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 

 

Α6. Μια μετακίνηση από σημείο Α της καμπύλης ζήτησης D  αγαθού Χ σε σημείο 

Β της καμπύλης D’  δεξιότερα του Α μπορεί να οφείλεται σε:  

 

    α. αύξηση της τιμής του αγαθού ( ceteris paribus ) 

     

    β. μείωση της τιμής του αγαθού (ceteris paribus) 

 

    γ. αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών που χρησιμοποιούν το προϊόν. 

 

    δ. μείωση της τιμής του υποκατάστατου αγαθού. 

 

                                                                                                                       Μονάδες  5 

 

Α7. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις η συνολική δαπάνη μειώνεται: 

 

 

  α. Η τιμή αυξάνεται και η ζήτηση είναι ελαστική. 

 

  β Η τιμή αυξάνεται και η ζήτηση είναι ανελαστική. 

 

  γ. Η τιμή μειώνεται και η ζήτηση είναι ελαστική. 

 

  δ. Η τιμή αυξάνεται και η ζήτηση είναι πλήρως ανελαστική. 

 

                                                                                                                        Μονάδες 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο Μ Α Δ Α  Β 

Να δώσετε τους ορισμούς των υποκατάστατων και των  συμπληρωματικών 

αγαθών, και να εξηγήσετε, με τη βοήθεια διαγραμμάτων, πως η αύξηση της 

τιμής ενός αγαθού επηρεάζει  τη ζήτηση ενός υποκατάστατου αγαθού καθώς 

και πως ενός συμπληρωματικού.  

1)                                                                                                                                 Μονάδες 25                                    

 

Ο Μ Α Δ Α  Γ 

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα παραγωγικών 

δυνατοτήτων μιας υποθετικής οικονομίας η οποία , με δεδομένη τεχνολογία 

παράγει μόνο τα αγαθά Χ , Ψ , χρησιμοποιώντας αποδοτικά όλους τους  

παραγωγικούς συντελεστές της. 

 

Συνδυασμοί 

ποσοτήτων 

Ποσότητα  

Χ 

Ποσότητα 

Ψ 

Κ.Ε.χ σε 

μονάδες 

του Ψ    

Κ.Ε.ψ σε 

μονάδες 

του Χ 

A 120 0   

   4 ; 

Β 80 ;   

   ; 0,5 

Γ 40 240   

   1 ; 

Δ 0 ;   

 

Γ1) Κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς στο τετράδιό σας , να 

συμπληρώσετε τα πέντε κενά του πίνακα στα οποία υπάρχουν ερωτηματικά. 

                                                                                                           Μονάδες 10 

Γ2) Να εξετάσετε υπολογιστικά με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας, ποιος 

από τους παρακάτω συνδυασμούς βρίσκεται επί, ποιος δεξιά και ποιος 

αριστερά της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων. 

 

α) Κ ( Χ= 60, Ψ=180),    β) Λ ( Χ=110, Ψ=50) και γ) Μ (Χ=15, Ψ=265) 

                                                                                                            Μονάδες 9 

Γ3) Να υπολογίσετε πόσες μονάδες από το αγαθό Ψ θα θυσιαστούν 

προκειμένου να παραχθούν οι πρώτες 100 μονάδες του αγαθού Χ. 

                                                                                                            Μονάδες 3 

Γ4) Να χαρακτηρίσετε τον συνδυασμό που αντιστοιχεί σε 50 μονάδες του 

αγαθού Χ και 160 μονάδες του αγαθού Ψ .Τι συμβαίνει στην οικονομία ,όταν 

παράγεται αυτός ο συνδυασμός.                                                                                                                    

                                                                                                                          Μονάδες 3 

 



Ο Μ Α Δ Α  Δ                           

 

Α. Τα ακόλουθα στοιχεία προκύπτουν από μελέτη του Υπουργείου 

Οικονομικών για το αγαθό Χ  στο σύνολο της επικράτειας της χώρας. 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΤΙΜΗ  ( 

P) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ( Y 

) 

         Α       5         200       800 

         Β       5         500      1600 

         Γ       6         216        800 

 

 

Δ1.       α. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς την 

τιμή (Εd) όταν η τιμή αυξάνεται από 5 σε 6 χρηματικές μονάδες, και 

να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση του αγαθού με βάση την τιμή της 

ελαστικότητας .            

                                                                                                              Μονάδες 5 

               β. Να δικαιολογήσετε τη μεταβολή στη συνολική δαπάνη ( ΣΔ) των                  

καταναλωτών, όταν η τιμή του αγαθού αυξάνεται από 5 σε 6                  

χρηματικές μονάδες. ( CETERIS PARIBUS).                                                        

Μονάδες 5 

 

Δ2. Να υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα ( Ey ) , όταν το εισόδημα 

των καταναλωτών μειώνεται από 1600 χρηματικές μονάδες σε 800 

χρηματικές μονάδες , και να χαρακτηρίσετε το αγαθό με βάση την τιμή της 

εισοδηματικής ελαστικότητας.                                                                                      

Μονάδες 10 

 

Δ3. Να προσδιοριστεί η γραμμική συνάρτηση ζήτησης του αγαθού, όταν το 

εισόδημα είναι 800 χρηματικές μονάδες.                                              

Μονάδες 5 

 

 

 

                ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


