
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  

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.  Στην ανάλυση του οικονομικού συστήματος και  της λειτουργίας της αγοράς, τα 

οικονομούντα άτομα έχουν πλήρη επίγνωση των δεδομένων που επικρατούν.  

β .  Η αύξηση της τιμής ενός αγαθού με ελαστική ζήτηση, θα έχε ι ως συνέπεια να αυξηθεί  

και  η συνολική  δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό.  

γ.  Το πραγματικό κόστος ενός αγαθού δεν  συσχετίζεται με το χρηματικό του κόστος.  

δ.  Για την κατασκευή της Κ.Π.Δ. μιας οικονομίας, μεταξύ άλλων ,  κάνουμε και την υπόθεση 

ότι όλοι οι  συντελεστές παραγωγής απασχολούνται ορθολογικά.  

ε.  Όταν μεταβάλλεται το εισόδημα, τότε η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια 

κατεύθυνση με τη μεταβολή της ζήτησης του υποκατάστατου που είναι  κατώτερο.  

Μονάδες 15 

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

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

 

Α2. Όταν το συνολικό προϊόν ισούται με το μηδέν ,  

α.  το οριακό προϊόν αυξάνεται.  

β.  το μέσο προϊόν συνεχ ώς αυξάνεται.  

γ.  το οριακό προϊόν μειώνεται.  

δ.  το οριακό προϊόν παίρνει  αρνητικές τιμές.  

Μονάδες 5  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α3. Μία οικονομία που παράγει μόνο δύο αγαθά, το Χ και το Ψ, χρησιμοποιώντας όλους 

τους παραγωγικούς συντελεστές που έχει  στη διάθεσή της αποδοτικά (ορθολο γικά),  με 

δεδομένη την τεχνολογία παραγωγής, μπορεί να παράγει 60 μονάδες από το αγαθό Χ και 

100 μονάδες από το αγαθό Ψ ή 80 μονάδες από το αγαθό Χ και 60 μονάδες από το αγαθό Ψ.  

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, το κόστος ευκαιρίας (εναλλακτικό κόστος) το αγα θού Χ 

σε όρους του αγαθού Ψ είναι ίσο με:   

α.  1 /2  

β.  2  

γ.  40   

δ.  20 

Μονάδες 5  

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β  

Β1.  Σε ποιους τομείς εντοπίζεται  η αβεβαιότητα στην οικονομική ζωή και  πώς 

αντιμετωπίζεται στη σύγχρονη οικονομία;  

Μονάδες 8  

 

Β2.  

(α)  Να εξηγήσετε ποιο είναι το χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη 

ζήτηση των αγαθών και  να αναλυθούν οι παράγοντες που περιορίζουν αυτή την επιδίωξη.  

Μονάδες 7  

(β)  Ποια συμπεριφ ορά ονομάζεται ορθολογική και πώ ς ονομάζεται  ο καταναλωτής  που 

την υιοθετεί ;  

Μονάδες 6 

(γ)  Πότε λέμε ότι  ο καταναλωτής βρίσκεται  σε ισορροπία;  

Μονάδες 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  

ΘΕΜΑ Γ  

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι τιμές κι  οι ζητούμενες ποσότητες του αγαθού «Χ» ανά 

επίπεδο εισοδήματος των καταναλωτών (ceteris  par ibus).  

 P QD  Y 

Α  10 3 1.000 

Β  10 5 2.000 

Γ  20 1 1.000 

Δ  20 3 2.000 

Ε  20 5 3.000 

 

Γ1.  Να βρεθεί η  ελαστικότητα ζήτησης  ως προς την τιμή ,  όταν η τιμή μειωθεί από 20 σε 

10 χρηματικές μονάδες  και να χαρακτηριστεί  η ζήτηση  βάσει αυτής.  

Μονάδες 5  

Γ2.  Να βρεθεί η  ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα ,  όταν το εισόδημα αυξάνεται  

από 1.000 σε 2.000 χρηματικές μονάδες  και να χαρακτηριστεί το αγαθό  βάσει  αυτού.  

Μονάδες 5  

 Γ3.  Να κατασκευαστούν σε κοινό διάγραμμα οι  καμπύλες ζήτησης ,  που μπορούν να 

προκύψουν από τα δεδομένα του π αραπάνω πίνακα .  

Μονάδες 5  

Γ4. Να διατυπώσετε  το νόμο της ζήτησης  και να αιτιολογήσετε την  ισχύ  του.  

Μονάδες 5  

Γ5.  Είναι  χρήσιμη η γνώση της ελαστικότητας της ζήτησης για τις επιχειρήσεις και  το 

κράτος; Εξηγήστε.  

Μονάδες 5  

 

 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΘΕΜΑ Δ  

Δίνεται ο πίνακας παραγωγής μιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο, η 

οποία χρησιμοποιεί  μόνο την εργασία ,  ως μεταβλητό παραγωγικό συντελεστή ,  

με μισθό 100€:  

Δ1.  Να υπολογίσετε το μέσο και οριακό προϊόν  σε κάθε επίπεδο παραγωγής.  

Μονάδες 3  

Δ2.  

(α) Να διατυπώσετε το Νόμο της Φθίνουσας Απόδοσης (Ν .Φ .Α .) .  

                              Μονάδες 5  

(β)Πού οφείλεται ο Ν .Φ .Α .;                                                                

 Μονάδες 3   

(γ)  Από ποιο σημείο ξεκινά ει  η ισχύς του Ν .Φ .Α. στη συγκεκριμένη περίπτωση ;                                    

Μονάδες 3  

 Δ3.  

(α)  Να παρασταθεί διαγραμματικά η καμπύλη του οριακού κόστους ,  βάσει των 

υπολογισμών σας.             

Μονάδες 3  

(β) Τι δείχνει  η καμπύλη του οριακού κόστους  και ποια  είναι  η πορεία  της;                                  

Μονάδες 3  

Δ4.  

(α) Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς  της επιχείρησης.  

Μονάδες  3  

(β) Να διατυπώσετε το νόμο της προσφοράς  βάσει  αυτού.  

Μονάδες 2 

Σημείωση:  Οι υπολογισμοί  σας να γίνουν μέχρι το πρώτο  δεκαδικό ψηφίο.   

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  
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