
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΤΡΕΙΣ (3)  

 

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.  Με τον όρο χρηματικό εισόδημα εννοούμε τον συγκεκριμένο αριθμό χρηματικών 
μονάδων που μπορεί να διαθέσει ο καταναλωτής για την αγορά αγαθών.  

β.  Όταν η τιμή του αγαθού μειώνεται, αυξάνεται η ζήτησή του κι όταν η τιμή του αγαθού 
αυξάνεται,  μειώνεται η ζήτη σή του (ceteris  par ibus).  

γ.  H συνολική δαπάνη των καταναλωτών επί του προϊόντος είναι σταθερή γιατί Q*P=A 
(συνάρτηση ισοσκελούς υπερβολής).  

δ.  Τα στοιχεία που αποτελούν τους συντελεστές της παραγωγής μετατρέπονται σε 
συντελεστές παραγωγής όταν πραγματικ ά χρησιμοποιούνται στην παραγωγική 
διαδικασία.  

ε .  Η  ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της 
τιμής του υποκατάστατου αγαθού.  

Μονάδες 15  

 

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

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

 

Α2.  Το  εναλλακτικός  κόστος  του αγαθού  Ζ σε όρους του αγαθού Χ είναι 3 .  Αυτό σημαίνει  

ότι:   

α. για να παραχθεί  μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Χ θα πρέπει να θυσ ιαστούν 3 

μονάδες από το αγαθό Ζ .    

β. για να παραχθεί  μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Ζ  θα πρέπει να θυσιαστούν 3  

μονάδες από το αγαθό Χ.    

γ. μία αύξηση της ποσότητας του αγαθού Χ κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μ είωση της 

ποσότητας του αγαθού Ζ κατά 3 %.      

δ. μία αύξηση της ποσότητας του αγαθού Ζ κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 

ποσότητας του αγαθού Χ κατά 3 %.      

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α3.  Στην ελαστική ζήτηση , μία αύξηση της τιμή προκαλεί:  

α. μείωση της ζήτησης κι  αύξηση της ΣΔ.  

β. μείωση της ζητούμενης ποσότητας κι αύξηση της ΣΔ.  

γ. αύξηση της ζητούμενης ποσότητας και μείωση της ΣΔ.  

δ. αύξηση της ζήτησης και μείωση της ΣΔ.   

Μονάδες 10  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Υπάρχουν ορισμένες ακραίες και ειδικές περιπτώσεις στις οποίες η ελαστικότητα της 

ζήτησης είναι σταθερή σε όλο το μήκος της καμπύλης ζήτησης ή σε ένα τμήμα της. Να 

περιγράψετε πλήρως και αναλυτικά  τις ειδικές αυτές περιπτώσεις καμπύλης ζήτησης και  

ελαστικότητας.  

Μονάδες 25  

 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  

ΘΕΜΑ Γ  

 

 

 

 

 

 

Στον πίνακα δίνονται οι  τιμές κι οι  ζ ητούμενες ποσότητες του αγαθού Μ .   

 

Γ1.  Να κατασκευαστεί η καμπύλη ζήτησης  του αγαθού Μ, που μπορεί να προκύψει από τα 

δεδομένα του πίνακα.  

Μονάδες 5  

Γ2.  Να βρείτε την μορφή της συνάρτησης ζήτησης  του αγαθού Μ, που μπορεί  να προκύψει 

από τα δεδομένα του πίνακα, εάν γνωρίζετε ότι  είναι γραμμική.  

Μονάδες 5  

Γ3.  Να διατυπώσετε το νόμο της ζήτησης και  να αιτιολογήσετε την ισχύ του.  

Μονάδες 5  

Γ4.  Να υπολογίσετε τη συνολική δαπάνη σε κάθε επίπεδο παραγωγής .   

Μονάδες 5  

 

Γ5.  Να αναφέρετε ονομαστικά τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης και  να 

εξηγήσετε ποιοι από αυτούς αφορούν στην ατομική και ποιοι στην αγοραία καμπύλη 

ζήτησης.  

Μονάδες 5  

 

 P QD  

Α  10 15 

Β  12 10 

Γ  20 5 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΘΕΜΑ Δ  

 

 

 

 

 

 

 

 
Στον πίνακα δίνονται οι  τιμές ,  το εισόδημα  κι οι  ζητούμενες ποσότητες του αγαθού Κ .   

 

Δ1.  Να κατασκευαστεί  η καμπύλη ζήτησης  του αγαθού Κ, που μπορεί  να προκύψει από τα 

δεδομένα του πίνακα.  

Μονάδες 5  

Δ2.  Να βρεθεί  η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή για το αγαθό Κ ,  όπου  μπορεί  να 

προκύψει από τα δεδομένα του πίνακα.  Πώς χαρακτηρίζεται  τη ζήτηση;  

Μονάδες 7  

Δ3.  Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα για το αγαθό Κ ,  όπου  μπορεί  

να προκύψει από τα δεδομένα του πίνακα.  Πώς χαρακτηρίζεται  το αγαθό;  

Μονάδες 7  

Δ4.  Να εξηγήσετε γιατί  είναι χρήσιμη η γνώση της ελαστικότητας για τις επιχειρήσεις και  

το κράτος.   

Μονάδες 6  

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!   

 P QD  Υ  

Α  10ο  50 200.000 

Β  100 120 250.000 

Γ  80 200 300.000 

Δ  150 30 200.000 

Ε  150 80 250.000 


