
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΜΑΙΟΣ 2018  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6  

ΟΜΑΔΑ Α  

 

Να  χαρακτηρίσετε τις παρακάτω  προτάσεις με την ένδειξη Σωστό 

(Σ) ή Λάθος(Λ).  

 

Α1. Αν σε κάθε επίπεδο τιμής (Ρ ) , ενός αγαθού Κ, ισχύει ότι  

      Qd= Qs , τότε Εd=Es=0.                                           

Μονάδες 3  

Α2. Αν η  καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού Μ, είναι ισοσκελής 

υπερβολή, τότε υπάρχει μόνο ένα σημείο της, στο οποίο η 

Συνολική Δαπάνη των καταναλωτών, γι’ αυτό το αγαθό, είναι 

μέγιστη.                                                                                                               

Μονάδες 3  

Α3. Στο σημείο όπου το οριακό κόστος (M.C.) είναι ίσο με το μέσο 

μεταβλητό κόστος  ( A.V.C. ) , το A.V.C.  γίνεται ελάχιστο.  

Μονάδες 3  

Α4.Σε μια ευθύγραμμη καμπύλη ζήτησης, δύο σημεία , συμμετρικά 

ως προς το μέσο της, έχουν όμοια Συνολική Δαπάνη και η 

τοξοειδής  ελαστικότητα ζήτησης (Εdτόξου) ισούται με -1.                                                                                                           

Μονάδες 3  

Α5. Η επιχείρηση μεγιστοποιεί το ανά μονάδα κέρδος της όταν, με 

δεδομένη την τιμή, μειώνει στο ελάχιστο το ανά μονά δα κόστος 

της. 

Μονάδες 3  

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

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

και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

 

Α6. Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης αρχίζει όταν  :  

 

α. Το οριακό προϊόν (M.P.) αρχίζει να μειώνεται.  

     

β. Το οριακό κόστος ( M.C.) αρχίζει να αυξάνεται.  

 

γ. Αλλάζει ο ρυθμός αύξησης του Συνολικού Προϊόντος ( T.P) 

και του Συνολικού Κόστους(T.C.). 

 

      δ . Όλα τα παραπάνω.  

 

Μονάδες 5  

 

Α7. Αν το κόστος ευκαιρίας δύο αγαθών Κ και Λ, είναι αύξον, τότε 

όταν μειώνεται η παραγωγή του αγαθού Κ, ταυτόχρονα : 

 

α. Αυξάνεται το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Κ.  

 

β. Μειώνεται το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Λ.  

 

γ. Όλα τα παραπάνω.  

 

δ. Κανένα από τα παραπάνω.  

Μονάδες 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Ο Μ Α Δ Α  Β  

 

Β1.Να αναφέρετε τι είναι μέσος κόστος ( μονάδες 3) , ποια είναι τα 

τρία είδη του βραχυχρόνιου μέσου κόστους, ποιοι είναι οι αντίστοιχοι 

τύποι τους (μονάδες 9)  και τι δείχνει η καμπύλη του καθενός. ( 

μονάδες 3 ) . Να αναφέρετε πως μεταβάλλεται κάθε είδος του 

βραχυχρόνιου μέσου κόστους, καθώς αυξάνεται η παραγωγή του 

προϊόντος, και να αιτιολογήσετε κάθε μεταβολή.  

( μονάδες 10)                     

Μονάδες 25 

 

 

Ο Μ Α Δ Α  Γ  

 

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα, τα δεδομένα 

του οποίου αναφέρονται στην παραγωγή και στο κόστος παραγωγής 

μιας επιχείρησης Α που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο.  

 

ΕΡΓΑΤΕΣ 

(L) 

ΣΥΝ. 

ΠΡΟΙΟΝ 

(ΤP) 

ΜΕΣΟ 

ΠΡΟΙΟΝ  

(AP) 

ΟΡΙΑΚΟ 

ΠΡΟΙΟΝ 

( MP) 

ΜΕΤ. 

ΚΟΣΤΟΣ 

(VC) 

M.ΜΕΤ.  

ΚΟΣΤΟΣ  

(AVC)  

ΟΡΙΑΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ  

  (M.C) 

     3       80      -   10.800       - 

     4          40      32,5 

     5          40  

       95      70   25.600   

      630       60    

 

Γ1.  Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα αν γνωρίζετε ότι το μέσο 

προϊόν είναι μέγιστο όταν η επιχείρηση απασχολεί πέντε εργάτες και 

ότι η επιχείρηση προσφέρει τις 630 μονάδες προϊόντος στην τιμή των 

120 χρηματικών μονάδων (Να βασιστείτε στο ακέραιο μέρος των 

αριθμητικών αποτελεσμάτων).  

                                                                                             Μονάδες 10 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ2.  Να εξηγήσετε αν στην περίπτωση της εν λόγω επιχείρησης , 

ισχύει ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης, μετά από ποια ποσότητα 

εργασίας φαίνεται η λειτουργία του και γιατί.  

                                                                                              Μονάδες 2  

 

Γ3. Όταν η επιχείρηση παράγει 450 μονάδες προϊόντος και αυξάνει 

την παραγωγή της, το κόστος της αυξάνεται κατά 6.000 χρηματικές 

μονάδες.  Να υπολογίσετε πόσες μονάδες αυξάνει την παραγωγή της.  

                                                                                              Μονάδες 3  

 

Γ4. Παρακάτω δίνεται ο πίνακας προσφοράς μιας δεύτερης 

επιχείρησης Β που μαζί με την πρώτη προσφέρουν το αγαθό στην 

αγορά. 

 

                                       

   ΤΙΜΗ  

 

       P 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

      Qs 

     80      630 

     120      770 

 

 

A. Να παρασταθεί γραφικά η αγοραία καμπύλη προσφοράς.  

                                                                                         Μονάδες 5  

 

Β. Από τι εξαρτάται η ελαστικότητα προσφοράς. Ποιοι παράγοντες 

επιδρούν σ΄αυτό και σε ποια περίοδο παραγωγής η ελαστικότητα 

προσφοράς είναι μεγαλύτερη.  

                                                                                              Μονάδες 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Μ Α Δ Α  Δ      



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

                    

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας για το αγαθό Λ, με τα στοιχεία της 

τιμής (Ρ) , της ζητούμενης ποσότητας,( Qd) του εισοδήματος (Y) , των 

προτιμήσεων των καταναλωτών (Π.Κ.) ,της σταθεράς (α) και του 

συντελεστή διεύθυνσης (β) των γραμμικών συναρτήσεων ζήτησης, 

που αφορούν τέσσερις διαφορετικούς καταναλωτές.  

Για την επίλυση της άσκησης να ληφθεί υπ΄όψην ότι Ρ ανήκει [0,20]. 

 

Συνδ.       P     Qd     Y     Π.Κ.       α      β  

    Α      10     50    1.000 δυσμενείς     100    -5 

    Β      10     100    1.500 δυσμενείς     200    -10 

    Γ     15     25    1.000 δυσμενείς     100    -5 

    Δ      20     100    1.500 ευνοϊκές     200    -5 

    Ε      30     50    1.500 ευνοϊκές     200    -5 

    Ζ      30     100    2.000 ευνοϊκές     400    -10 

 

 

Δ1. Α . Να βρεθούν οι ατομικές συναρτήσεις του αγαθού.  

                                                                                              Μονάδες  4 

 

       Β. Να βρείτε την αγοραία συνάρτηση ζήτησης και να σχεδιαστεί.  

                                                                                              Μονάδες 4 

 

 Δ2. Αν στο σημείο όπου η Ed =  -0.5 είναι το σημείο ισορροπίας, να 

βρεθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.  

                                                                                               Μονάδες5  

  

  Δ3.Αν στο σημείο ισορροπίας, η ελαστικότητα προσφοράς  Εs=1, να  

βρεθεί η γραμμική συνάρτηση προσφοράς και να σχεδιαστεί στο ίδιο 

διάγραμμα με την αγοραία συνάρτηση ζήτησης.  

                                                                                               Μονάδες 6  

 

 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Δ4. Το κράτος διατιμά το αγαθό Λ.  Η προσφερόμενη ποσότητα του Λ 

, στην τιμή διατίμησης , πωλείται με ένα «καπέλο» πάνω στην τιμή 

που καθόρισε το κράτος, το μέγεθος του οποίου είναι 15  ευρώ.  Να 

υπολογιστεί η τιμή διατίμησης, τα νόμιμα έσοδα των παραγωγών, 

καθώς και τα έσοδα των παραγωγών όταν πουλάνε όλη την ποσότητά 

τους στην τιμή που είναι διατεθειμένοι οι καταναλωτές να 

πληρώσουν.  

                                                                                               Μονάδες 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


