
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΤΡΕΙΣ (3) 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  

ΘΕΜΑ Α  

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις  προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα 

στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή  

Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  

 

α. Με τον όρο τιμή ενός αγαθού εννοούμε τον συγκεκριμένο αριθμό χρηματικών μονάδων 

που απαιτούνται για την απόκτηση μίας μονάδας από το συγκεκριμένο αγαθό.  

β. Αν αυξηθεί η ζήτηση, σημαίνεται  μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης προς τα δεξιά.   

γ. Στην συνάρτηση ζήτησης QD  = α  + βΡ, η σταθερά α ε ίναι σχεδόν πάντα θετικός αριθμός.  

δ. Μόνο ο χώρος όπου γίνονται  αγοραπωλησίες ονομάζεται  αγορά.  

ε. Καταναλωτά είναι εκείνα τα αγαθά που χρησιμοποιούνται για άμεση ικανοποίηση των 

αναγκών των ανθρώπων, δηλαδή για κατανάλωση.  

Μονάδες 15  

Στις παρακάτω προτ άσεις Α2  και Α3  να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης 

και, δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

 

Α2. Το φωτοτυπικό μηχάνημα του φροντιστηρίου «ΣΥΝ»  είναι ένα:  

α.  ελεύθερο, διαρκές,  καταναλωτικό αγαθό.  

β .  υλικό, καταναλωτό, κεφαλαιουχικό αγαθό.  

γ.  υλικό, διαρκές, κεφαλαιουχικό αγαθό.  

δ.  οικονομικό, υλικό, καταναλωτικό αγαθό.  

Μονάδες 5  

 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α3. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης που έχει τύπο  Q D  = 
𝛢

𝛲
 :  

α.  είναι ευθεία γραμμή  

β.  είναι καμπύλη  

γ.  είναι ισοσκελής υπερβολή  

δ.  θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε από τα παραπάνω  

Μονάδες 5  

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Να περιγράψετε τις τιμές των άλλων αγαθών ως προσδιοριστικό παράγοντα της 

ζήτησης (Μονάδες 13) .  

Β2 .  Να περιγράψετε το εισόδημα των καταναλωτών  ως προσδιοριστικό παράγοντα της 

ζήτησης (Μονάδες 12).   

Μονάδες 25  

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  

ΘΕΜΑ Γ  

Υποθέστε ότι οι μέ γιστοι συνδυασμοί ποσοτήτων από το αγαθό Χ και από το αγαθό Ψ  που 

είναι  δυνατόν να παραχθούν  σε μία οικονομία και  σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης 

δίνονται  από τη σχέση: Ψ  = 100 –  2Χ.  

 

Γ1.  Να υπολογίσετε το Κόστος Ευκαιρίας του αγαθού Ψ  σε όρους του αγαθού Χ και το 

Κόστος Ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ. Εξηγήστε την οικονομική 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων που βρήκατε.  

Μονάδες 5  

Γ2.  Οι συνδυασμοί Α (Χ=25, Ψ=55) και Β (Χ=30, Ψ=35)  εφικτοί,  ανέφικτοι ή μέγιστοι;  Σε κάθε 

περίπτωση, εξηγήστε την οικονομική ερμηνεία των αποτελεσμάτων που βρήκατε.  

Μονάδες  5  

Γ3.  Για την Καμπύλη Παραγωγικών Δυ νατοτήτων, να δώσετε έναν ορισμό  (Μονάδες 2), να 

γράψετε τις υποθέσεις  στις οποίες στηρίζετε (Μονάδες 3) και να την κατασκευάσετε  

(Μονάδες 5) .  

Μονάδες 10  

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ4. Να δώσετε τους ορισμούς  των εννοιών: κεφάλαιο, παραγωγική διαδικασία, παραχθέντα 

μέσα παραγωγής,  επιχειρηματικότητα, εν δυνάμει  συντελεστής παραγωγής.   

Μονάδες  5   

 

 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΘΕΜΑ Δ  

Δίνεται το παρακάτω  διάγραμμα μίας ατομικής καμπύλης ζήτησης.  

 

Δ1. Να  γράψετε το νόμο της ζήτησης 

και  να αιτιολογήσετε την ισχύ του.  

Μονάδες 6  

Δ2. Να υπολογίσετε την ατομική  

συνάρτηση  (γραμμική) ζήτησης.  

Μονάδες 6  

Δ3.  Εάν στην αγορά υπάρχουν άλλοι  99 

καταναλωτές, να βρεθεί η αγοραία 

συνάρτηση ζήτησης.  

Μονάδες 3  

Δ4. Να αναφέρετε ονομαστικά  τους βασικότερους προσδιοριστικούς παράγοντες της 

ζήτησης  και να αναφέρετε για καθένα από αυτούς εάν επηρεάζει την αγοραία ή/και  την 

ατομική καμπύλη ζήτησης.  

Μονάδες 10  

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


