
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑΤΑ  :   Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Γ3 & Γ4) 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2021 (ΚΥΡΙΑΚΗ 17.10 .2021) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

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. Μία πανεπιστημιακή διάλεξη δεν είναι αγαθό.  

β. Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης δεν θεωρείται αγορά.  

γ.  Όταν το κράτος επιβάλλει φόρο σε ένα αγαθό με ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή 

ίση με -3, τα έσοδά του μειώνονται.  

δ. Τα αγαθά Α και Β είναι υποκατάστατα ενώ τα αγαθά Α και Γ είναι συμπληρωματικά. Όταν 

όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση παραμένουν αμετάβλητοι ( ceteris paribus), 

μία μείωση της τιμής του Α οδηγεί σε μία μείωση της ζήτησης του Β και μία αύξηση της 

ζήτησης του Α.  

ε.  Στη συνάρτηση παραγωγής διακρίνουμε την  παρα γωγική αποτελεσματικότητα καθώς και 

την τεχνολογική σχέση ανάμεσα στις ποσότητες των συντελεστών που χρησιμοποιούνται και 

στην ποσότητα του προϊόντος που παράγεται.  

Μονάδες 15  

 

Στις παρακάτω προτάσεις Α2  και Α3  να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της π ρότασης 

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

 

 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α2 .  Με βάση το διάγραμμα, υποαπασχόληση όλων ή μερικών συντελεστών παραγωγής έχουν 

στο συνδυασμό:  

 

 

α. Α.    

β. Β.    

γ. Γ.      

δ. Δ.      

Μονάδες 5  

Α3. Μία συνάρτηση ζήτησης είναι της μορφής QD=1.000/P. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική 

δαπάνη των καταναλωτών εξαιτίας μίας αύξησης της τιμής:  

α.  αυξάνεται.    

β.  μειώνεται.   

γ.  παραμένει σταθερή και ίση με 1.000€.   

δ.  δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα επιφέρει.    

Μονάδες 5  

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Πώς ορίζεται η έννοια της παραγωγής (Μονάδες 5); Να παρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά 

της και να δώσετε σχετικά παραδείγματα (Μονάδες 8).  

Μονάδες 13  

 

Β2. Η Οικονομική Επιστήμη διακρίνει το χρόνο σε δύο περιόδους παραγωγής: τη βραχυχρόνια 

και τη μακροχρόνια. Να εξηγήσετε καθεμία εξ αυτών (Μονάδες 6) και να επισημάνετε με 

ποιο κριτήριο γίνεται αυτή η διάκριση (Μονάδες 6).  

Μονάδες 12  

 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  

ΘΕΜΑ Γ  

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγωγής για ένα αγαθό «Κ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ1 .  Κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς, να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα.  

Μονάδες 8  
 
Γ2.  Σε κοινό  διάγραμμα:  
(α)  να γίνει η απεικόνιση των καμπυλών του συνολικού προϊόντος (ΤΡ), του μέσου προϊόντος 
(ΑΡ) και του οριακού προϊόντος (ΜΡ),  
(β) να γίνει περιγραφή της πορείας κάθε καμπύλης  από τις παραπάνω  και  
(γ) να σημειωθεί εάν επηρεάζεται από το Νόμο της Φθίνουσας ή Μη Ανάλογης Απόδοσης 
καθεμία.  

Μονάδες 7  
 
 
Γ3.  Να γράψετε το Νόμο της Φθίνουσας ή Μη Ανάλογης Απόδοσης (Μονάδες 5).  
Στη συνέχεια, να εξηγήσετε:  
(α) σε ποια περίοδο παραγωγής εμφανίζεται και γιατί (Μονάδες 2)  
(β) ποιος είναι ο λόγος της ισχύος του (Μονάδες 2) και  
(γ) στη συγκεκριμένη παραγωγή, πού φαίνεται και γιατί (Μονάδες 3).  

Μονάδες 10  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ  L  ΤΡ  AP MP 

Α  0    

Β  1 10   

Γ  2  11  

Δ  3   17 

Ε  4 54   

Ζ  5 60   

Η  6   0 

Θ  7  7  



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΘΕΜΑ Δ  

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας ζήτησης για ένα αγαθό «Κ».  

 

 
PK  QD K  ΣΔK  Υ  ΡΖ  

Α  100 36  1.000 80 

Β  200 18  1.000 80 

Γ  200 20  1.000 100 

Δ  250 16  1.000 100 

E 250 20  1.200 100 

Ζ  300 18  1.200 100 

Η  350 16  1.200 100 

Θ  150 24  1.000 80 

Ι  160 25  1.000 100 

 

Δ1. Κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς, να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα.  

Μονάδες 6  

Δ2. Πόσες καμπύλες ζήτησης μπορούν να προκύψουν από τον παραπάνω πίνακα, για ποια 

σημεία και γιατί;  Τι μορφή θα έχει κάθε καμπύλη και γιατί;  Υπολογίστε.   

Μονάδες 6  

Δ3.  Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή στα τόξα ΑΒ, ΓΔ, ΕΖ. Τι  

παρατηρείτε;     

Μονάδες 3 

Δ4.  Να υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα σε όποιο σημείο είναι εφικτό και να 

χαρακτηρίσετε το αγαθό.  

Μονάδες  3  

Δ5.  Να αιτιολογήσετε τη μεταβολή στη συνολική δαπάνη (ΣΔ) των καταναλωτών από το 

σημείο Ε στο σημείο Ζ του παραπάνω πίνακα.    

Μονάδες 4  

Δ6 .  Τα αγαθά «Κ» και «Ζ» είναι συμπληρωματική ή υποκατάστατα; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας.  

Μονάδες 3 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


