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                      ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

                ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017                                  

 

                                          ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον 

αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη ¨Σωστό¨, αν η 

πρόταση  είναι σωστή, ή ¨Λάθος¨, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

 

Α1.  Ο  νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης  

        εμφανίζεται στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής με τουλάχιστον   

        ένα σταθερό παραγωγικό συντελεστή. 

                                                                                                           Μονάδες 3 

 

Α2. Στην ανάλυση του οικονομούντος συστήματος και της λειτουργίας  

       της αγοράς, γίνεται η υπόθεση ότι τα οικονομούντα άτομα, δηλαδή  

       τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις , δεν έχουν πλήρη γνώση των     

        δεδομένων  που επικρατούν. 

                                                                                                         Μονάδες 3 

 

Α3.  Η απόλυτη τιμή της ελαστικότητας τόξου είναι ανάμεσα στις τιμές  

       των ελαστικοτήτων των δύο άκρων του. 

                                                                                                         Μονάδες 3 

 

Α4 . Υποθέτουμε ότι για ένα  αγαθό Χ παρατηρείται , ταυτόχρονη  

        αύξηση της τιμής κατά 20%  (Ed= -0,5)   και αύξηση του   

        εισοδήματος κατά 30%  (Ey= - 2) . Η τελική ζητούμενη ποσότητα θα  

        είναι 1,6 φορές μεγαλύτερη από την αρχική. 

 

                                                                                                         Μονάδες 3 

 

Α5. Η συνάρτηση ζήτησης δίνεται από την σχέση Qd = f(P,Y) 

  

                                                                                                         Μονάδες 3 



 

 

 

Για τις προτάσεις από Α6 μέχρι και Α7 , να γράψετε στο τετράδιό σας 

τον αριθμό της πρότασης και δίπλα  του το γράμμα που αντιστοιχεί στη 

σωστή απάντηση. 

 

Α6. Σε επίπεδο παραγωγής  10 μονάδων προϊόντος εμφανίζεται  

       συνολικό κόστος ανά μονάδα προϊόντος ίσο με 20 χρηματικές  

       μονάδες.  Στη συνέχεια η παραγωγή αυξάνεται κατά 10 μονάδες  

       προϊόντος και κάθε μία από τις επιπλέον μονάδες παραγωγής  

       αυξάνει το κόστος της επιχείρησης κατά 40 χρηματικές μονάδες.   

       Το συνολικό κόστος στο επίπεδο των 20 μονάδων προϊόντος είναι: 

 

1) 240 

2) 400 

3) 420 

4) 600 

                                                                                                      Μονάδες 5  

 

A7. Υποθέτουμε ότι μια οικονομία παράγει δύο αγαθά Χ και Υ . 

       Όταν το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ είναι ίσο με 3 , αυτό   

       σημαίνει  ότι για να παραχθούν 3 μονάδες από το αγαθό Υ πρέπει  

       να θυσιαστούν: 

     

1) 1 μονάδα από το αγαθό Χ  

2) 9 μονάδες από το αγαθό Χ 

3) 3 μονάδες από το αγαθό Χ 

4)  Κανένα από τα παραπάνω 

 

                                                                                                       Μ ονάδες 5 

 

                                        ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

 

Β1 . Να δώσετε τον ορισμό των παραγωγικών συντελεστών , να  

       τους αναφέρετε και να τους αναλύσετε. 

                                                                                                             Μονάδες 25 

                                            



 

 

                                                  ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ 

 

Γ1. Στην τιμή Ρ1 = 10 η ζητούμενη ποσότητα είναι Q1 = 160.  Αν αυξηθεί η τιμή  

κατά 50% κα γίνει P2 , η ζητούμενη ποσότητα μειώνεται κατά 12,5%. 

Α). Να βρεθεί η Εd  καθώς η τιμή αυξάνεται από Ρ1 σε Ρ2. 

                                                                                                           Μονάδες 10 

Γ2. Αν η καμπύλη ζήτησης είναι  ευθεία γραμμή να βρεθεί η συνάρτηση 

 ζήτησης. 

                                                                                                            Μονάδες  5 

 

Γ3. Αμέσως μετά την αύξηση της τιμής , αυξάνεται το εισόδημα κατά  20%  

( Εy = 2) .  Να παρασταθούν  διαγραμματικά οι παραπάνω μεταβολές.   

Να βρεθεί η μεταβολή της Συνολικής Δαπάνης του καταναλωτή από τον  

αρχικό στον τελικό συνδυασμό, δηλαδή μετά και από τις δύο μεταβολές  

τιμής και εισοδήματος.  Να δικαιολογήσετε τη μεταβολή της ΣΔ του 

 καταναλωτή  στην αρχική καμπύλη ζήτησης D1 , όταν η τιμή αυξάνεται  

από Ρ1 σε Ρ2. 

                                                                                                            Μονάδες 10 
                                                                         

 

                                                        ΟΜΑΔΑ Δ 

 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγωγής μιας επιχείρησης που χρησιμοποιεί ένα 

σταθερό συντελεστή ( Κεφάλαιο ) και έναν μεταβλητό (Εργασία). 

 
Σταθερός  

Συντελεστής 

Κεφάλαιο (K) 

Μεταβλητός  

Συντελεστής 

Εργασία (L) 

Συνολικό Προϊόν 

 

         Q 

 Μέσο προϊόν 

 

         AP 

Οριακό  

Προϊόν 

  MP 

         0        0   

         2       5 

         3       21   

         5        9  

         8        12  

        25       10       22 

       11    

       15        186   

       16    



 

 

Δ1. Ν μεταφέρετε τον παραπάνω πίνακα στο τετράδιό σας και να τον 

συμπληρώσετε, παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς αν γνωρίζετε ότι : 

 

- το Μέσο Προϊόν γίνεται μέγιστο στον 11ο εργάτη και  

- το Συνολικό Προϊόν γίνεται μέγιστο στον 16ο εργάτη 

 

                                                                                                     Μονάδες 10 

 

Δ2.  Σε ποια περίοδο παραγωγής λειτουργεί η επιχείρηση και γιατί. 

 

                                                                                                     Μονάδες 2 

 

Δ3 . Σε ποιο επίπεδο απασχόλησης εργατών εμφανίζεται η ισχύς του  

      νόμου της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης και γιατί. 

                                                                                                      Μονάδες 3 

 

Δ4 . Εξηγείστε τι συνέπειες θα έχει στην αναλογία σταθερών κα  

       μεταβλητών συντελεστών, η προσθήκη ενός επιπλέον εργάτη  

       από το τελευταίο επίπεδο παραγωγής στην παραπάνω παραγωγική  

       διαδικασία . 

                                                                                                        Μονάδες 2 

 

Δ5. Ν α υπολογίσετε τη μεταβολή που επέρχεται στο Συνολικό Προϊόν 

     όταν οι εργάτες αυξηθούν από 4 σε 7. 

                                                                                                         Μονάδες 3 

 

Δ6. Να βρεθεί σε ποιο επίπεδο εργασίας το Μέσο Προϊόν κατερχόμενο  

      είναι 13,5.                        

                                                                                                          Μονάδες 5 
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