
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  

ΘΕΜΑ Α  

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις Α.1.1 έως Α.1.5 που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό 

σας δίπλα στο κάθε γράμμα που αντιστοιχεί σε  κάθε πρόταση τη λέξη ΣΩΣΤΟ ,  αν η  πρόταση 

είναι σωστή, ή  ΛΑΘΟΣ ,  αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  

 

Α.1.1  Αν οι καταναλωτές προβλέπουν αύξηση στην τιμή ενός αγαθού, θα μειώσουν τη ζήτηση 

για αυτό το αγαθό «σήμερα».  

Α.1.2  Το σταθερό κόστος επιβαρύνει την επιχείρηση ακόμα και όταν η παραγωγή είναι  

μηδενική.  

Α.1.3  Έκφραση της συνάρτησης κόστους, όταν αφορά στο  κατά μονάδα προϊόντος,  είναι το 

Μέσο Κόστος.   

Α.1.4  Η ευημερία όλων των μεγάλων ομάδων εξαρτάται από την επιτυχία με  την οποία 

αντιμετωπίζουν οι  κυβερνήσεις την οικονομική ύφεση, την ανεργία και  τον πληθωρισμό.     

Α.1.5  Η ανεργία λόγω ανεπαρκούς ζήτησης ε ίναι εκείνη που προέρχεται  από την πτώση της  

οικονομικής δραστηριότητας στις φάσεις της καθόδου και της κρίσης του οικονομικού 

κύκλου.    

Μονάδες 15  

Στις παρακάτω προτάσεις,  Α.2.1 και  Α.2.2 , να γράψετε  στο τετράδιό σας τον αριθμό της 

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

 

Α.2.1 Σε μία υποθετική οικονομία, το ποσοστό της ανεργίας είναι  10% και  ο αριθμός  των 

ανέργων είναι 4.000.000. Ο αριθμός των απασχολούμενων της  οικονομίας είναι:  

α.  40.000.000.   
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β.  36.000.000.  

γ.  36.000.    

δ.  40.000.  

Μονάδες 5  

Α.2.2  Στην τιμή των 100 χρηματικών μονάδων, η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι  

-0,8 και  η ζητούμενη ποσότητα 400 μονάδες.  Αν η  τιμή του αγαθού αυξηθεί κατά 20%, η  

ζητούμενη ποσότητα  θα είναι:   

α.  338.  

β.  4.640.  

γ.  3.360.   

δ .  336.   

Μονάδες 5  

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β  

Β.1 . Τι είναι οι οικονομικές διακυμάνσεις  ή  οικονομικοί κύκλοι ;  

Μονάδες 5  

Β.2.  Τι  είναι  φάσεις  ενός οικονομικού κύκλου και ποιες γνωρίζετε  ( ονομαστικά) ;  

Μονάδες 5  

Β.3.  Να περιγράψετε τα αίτια των οικονομικών κύκλων.   

Μονάδες 10  

Β.4.  Να περιγράψετε τη φάση της καθόδου και της ύφεσης.   

Μονάδες 5  

 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  

ΘΕΜΑ Γ  

Γ.1.   (α)  Ο πολίτης Α έχει  ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ και  ο πολίτης Β έχει  ετήσιο εισόδημα 

35.000 ευρώ καθώς κι οι  δύο φορολογούνται με βάση την παρακάτω κλίμακα.  Πόσο ετήσιο 

φόρο θα πληρώσει ο καθένας  και  πόσο φόρο θα αποδώσουν συνολικά στο κράτος ;   

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  

0 –  10.000 0% 

10.001 –  20.000 10% 

20.001 και  άνω  20% 
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Μονάδες 6  

(β) Να περιγράψετε  τις τρεις κατηγορίες  φόρων (δεν απαιτούνται  παραδείγματα)  με βάση το 

κριτήριο της αναλογικότητας ή μη του φόρου και  να χαρακτηρίσετε τους ετήσιους φόρους 

που προέκυψαν στο Γ1 (α).  

Μονάδες 6  

(γ)  Πώς ορίζονται οι έννοιες : του φόρου, της  φορολογικής  βάσης και  του φορολογικού 

συντελεστή;  

Μονάδες 6  

Γ.2.  (α) Τι  είναι ο κρατικός  προϋπολογισμός;  

Μονάδες 4  

(β) Πώς ορίζονται  οι  έννοιες του πλεονασματικού προϋπολογισμού, του ισοσκελισμένου 

προϋπολογισμού και του ελλειμματικού προϋπολογισμού;  

Μονάδες 3  

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΘΕΜΑ  Δ  

Στον γαλακτοκομικό κλάδο παραγωγής λειτουργούν 1.000 

πανομοιότυπες επιχειρήσεις και  η διαμόρφωση του κόστους για 

μία αντιπροσωπευτική επιχείρηση, τη ΔΕΛΤΑ, παρουσιάζεται  

στον διπλανό πίνακα.  Η αγοραία συνάρτηση ζήτησης δίνεται από 

τη σχέση Q D=6.000-100P.  

 

Δ1.  Να προσδιορίσετε  την τιμή και  την ποσότητα ισορροπίας  

στην αγορά.  

Μονάδες 5  

Δ2. Αρχικά, το εισόδημα των καταναλωτών είναι 2.000 χρηματικές μονάδες και  στη συνέχεια,  

αυξάνεται κατά 10% με αποτέλεσμα η ζήτηση να αυξάνεται κατά 1.000 μονάδες σε κάθε τιμή.   

 

α. Να βρεθεί η  νέα συνάρτηση ζήτησης (Μονάδες 3).   

 

β.  Να βρεθεί η ελαστικότητα εισοδήματος για μία τιμή ίση με 20 χρηματικές μονάδες και να  

χαρακτηριστεί  το αγαθό (Μονάδες 4).   

Q AVC 

0 - 

1 15 

2 10 

3 10 

4 12,5 

5 16 
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Μονάδες 7  

Δ3. Με βάση τα δεδομένα του ερωτήματος Δ2 και τη  νέα κατάσταση που επικρατεί στην 

αγορά, επιβάλλεται  από το κράτος κατώτατ η τιμή ίση με 30 χρηματικές μονάδες.   

 

α.  Να υπολογίσετε την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού εφόσον αγοράσει το 

πλεόνασμα που δημιουργείται στην αγορά (Μονάδες 3).   

 

β.  Αν το κράτος πουλήσει το πλεόνασμα στη νέα τιμή ισορροπίας,  να σχολιάσετε  αν τελ ικά 

το κράτος ζημιώνεται  και  πόσο (Μονάδες 4).   

Μονάδες 7  

Δ4. Με βάση τα δεδομένα του ερωτήματος Δ2 και τη  νέα κατάσταση που επικρατεί στην 

αγορά, επιβάλλεται από το κράτος ανώτατη τιμή η  οποία δημιουργεί  «καπέλο» ίσο με  10 

χρηματικές μονάδες.   

 

α.  Να υπολογίσετε την τιμή που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές  

προκειμένου να αγοράσουν το προϊόν (Μονάδες 6).   

Μονάδες 6  

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


