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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 4 

ΘΕΜΑ Ο    

Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1.1., μέχρι και Α.1.5., να γράψετε τον αριθμό 

της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή 

Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

 

Α.1.1. Το οριακό προϊόν της εργασίας είναι η μεταβολή που επέρχεται στο 

συνολικό προϊόν εξαιτίας της παρουσίας του επιπλέον εργάτη. 

Μονάδες 3  

Α.1.2.. Πραγματοποίηση εκπτώσεων  στα ρούχα σήμερα μειώνουν τη ζήτησή 

τους. 

Μονάδες 3  

Α.1.3. Μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών ενός  κατώτερου αγαθού 

αυξάνει την συνολική δαπάνη των καταναλωτών για συγκεκριμένο αγαθό. 

Μονάδες 3  

 

Α.1.4. Όταν το μέσο προϊόν μειώνεται,  μειώνεται και το οριακό προϊόν. 

                                                                                                                             Μονάδες 3 

Α.1.5. Η εισοδηματική ελαστικότητα των κατώτερων αγαθών είναι μηδενική.  

Μονάδες 3 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

Στις προτάσεις Α.2.1. και Α.2.2. να γράψετε τον αριθμό της πρότασης στο 

τετράδιο σας και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 

 

Α.2.1. Το αγαθό Ζ παρουσιάζει ΕD=-2,2 και ΕΥ=-1,4   είναι συμπληρωματικό  του 

αγαθού Η το οποίο παρουσιάζει  ΕD=-2,7 και ΕΥ==-1,8. Αν μειωθεί το εισόδημα 

των καταναλωτών:  

α.Τα έσοδα των επιχειρήσεων που παράγουν και τα δύο αγαθά θα αυξηθούν.  

β.Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών του αγαθού Ζ θα μειωθεί ενώ η 

συνολική δαπάνη των καταναλωτών του αγαθού Η θα αυξηθεί.  

γ.Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών του αγαθού Ζ θα αυξηθεί ενώ θα 

μειωθεί συνολική δαπάνη των καταναλωτών του αγαθού Η.     

δ.Η πρόσοδος των επιχειρήσεων που παράγουν και τα δύο αγαθά θα μειωθεί.  

Μονάδες 5 

 

Α.2.2. H αύξηση της τιμής ενός κατώτερου αγαθού Κ επιφέρει: 

α.Μείωση της ζητούμενης ποσότητας του υποκατάστατου αγαθού  Λ.  

β.Μείωση της ζήτησης του συμπληρωματικού αγαθού Λ.  

γ.Μείωση της ζήτησης του υποκατάστατου αγαθού Λ. 

 δ.Αύξηση της ζητούμενης ποσότητας του συμπληρωματικού αγαθού Λ.  

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ  2Ο  

Να περιγράψετε την παραγωγή  και τα χαρακτηριστικά της στοιχεία. 

Μονάδες 25 

 

 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΘΕΜΑ 3Ο  

Με βάση τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα: 

 

Συνδυασμοί  Ρ  QD  

   Αγοραία 

Αριθμός 

Καταναλωτών 

Εισόδημα 

Α 40 80 40.000 1.000 

Β 30 120 40.000 1.000 

Γ 20 170 40.000 1.100 

Δ 20 190 30.000 2.000 

Ε 10 200 30.000 3.000 

ΣΤ 10 250 30.000 3.500 

 

Γ.1. Να σχεδιάσετε την/τις καμπύλες ζήτησης. 

                                                                                                                              Μονάδες 5 

 

Γ.2. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή με τον τύπο 

του σημείου και τον τύπο του τόξου και να εξηγήσετε πως συνδέονται. Να 

κάνετε τους απαραίτητους αριθμητικούς λογαριασμούς. 

                                                                                                                            Μονάδες 10 

 

Γ.3. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα και να 

χαρακτηρίσετε το αγαθό. 

                                                                                                                            Μονάδες 10 

 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 ΘΕΜΑ 4Ο  

Δίνεται ο πίνακας που παρουσιάζει την παραγωγή μιας επιχείρησης στη 

βραχυχρόνια περίοδο: 

Εργάτες Συνολικό προϊόν Μέσο προϊόν Οριακό προϊόν 

0 0 - - 

20 400 ; ; 

; ; 30 40 

60 ; 40 ; 

80 ; ; ; 

; 3.600 ; 20 

120 ; ; ; 

 

Αν γνωρίζετε ότι το μέσο προϊόν μεγιστοποιείται στις 80 μονάδες εργασίας και 

το συνολικό προϊόν μεγιστοποιείται στις 120 μονάδες εργασίας, ζητούνται: 

Δ.1. Να συμπληρώσετε τον πίνακα, δείχνοντας όλους τους απαραίτητους 

υπολογισμούς. 

Μονάδες 10 

 

Δ.2. Να εξηγήσετε πότε αρχίζει να ισχύει ο νόμος των μεταβλητών αναλογιών. 

Μονάδες 10 

 

Δ.3. Να υπολογίσετε την απόδοση για κάθε εργάτη που αντιστοιχεί σε 85 

εργάτες. 

Μονάδες 5 

                                                       KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 
 


