
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Β4)  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2021 

                                        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) Τα αγαθά Κ και Λ είναι  συμπληρωματικά. Όταν η τιμή του αγαθού Κ μειώνεται, η  

ζήτηση του αγαθού Λ αυξάνεται.  

β) Το οικονομικό πρόβλημα κάθε κοινωνίας προέρχεται από τη διαφορά που υπάρχει  

μεταξύ του πλήθους των αναγκών που οι άνθρωποι επιδιώκουν να ικανοποιήσουν και του 

περιορισμένου όγκου των αγαθών που υπάρχουν για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών.  

γ) Καταναλωτικά είναι εκείνα που μόνο μια φορά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το 

σκοπό που έχουν παραχθεί.  

δ) Όταν η ζήτηση είναι πλήρως ελαστική, η καμπύλη ζήτησης είναι  παράλ ληλη στον άξονα 

των ποσοτήτων.  

ε) Οι ανάγκες ως σύνολο είναι απεριόριστες ή ακόρεστες, αλλά κάθε μια ανάγκη ξεχωριστά 

υπόκειται σε προσωρινό κορεσμό.  

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.  Ένας εφικτός συνδυασμός γίνεται  μέγιστος (άριστος)  όταν :  

i .  Η τεχνολογία παραγωγής βελτιώνεται  

i i .  Οι συντελεστές παραγωγής αυξάνονται  

i i i .  Όλοι οι συντελεστές παραγωγής απασχολούνται πλήρως και  αποδοτικά  

iv. Το ποσοστό ανεργίας στην οικονομία αυξάνεται  

 

Α3.  Αν το εναλλακτικό κόστος μεταξύ δύο αγαθών είναι σταθερό, τότε:  

i .  Η ΚΠΔ είναι  ευθεία γραμμή  

i i .  Η ΚΠΔ είναι κοίλη  

i i i .  Η ΚΠΔ είναι  κυρτή  

iv. Τίποτα από τα παραπάνω  

Μονάδες 10  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Να περιγράψετε την συμπεριφορά του ορθολογικού καταναλωτή.  

Μονάδες 25  

 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  

ΘΕΜΑ Γ  

Μία υποθετική οικονομία παράγει  δύο μόνον αγαθά, το Χ και το Ψ. Στον παρακάτω πίνακα  

παρουσιάζονται έξι  συνδυασμοί ποσοτήτων των αγαθών Χ και Ψ που παράγει η εν λόγω  

οικονομία, με δεδομένη την τεχνολογία παραγωγής και χρησιμοποιώντας αποδοτικά  

(ορθολογικά) όλους τους συντελεστές παραγωγής που έχει στη διάθεσή της.  

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ  ΑΓΑΘΟ Χ  ΑΓΑΘΟ Ψ  

Α  100 0 

Β  80 40 

Γ  60 70 

Δ  40 90 

Ε  20 105 

Ζ  0  110 

 

Γ1.  Να κατασκευάσετε  την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων της οικονομίας.  

Μονάδες 5  

 

Γ2.  Να χαρακτηρίσετε τους συνδυασμούς Κ (Χ=40, Ψ=100) και Λ (Χ =70, Ψ =60) ως εφικτού ς 

ή μη, αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας.   

Μονάδες 5  

 

Γ3.  Πόσες μονάδες από το αγαθό Ψ πρέπει να θυσιαστούν  για την παραγωγή των  

πρώτων  30 μονάδων από το αγαθό Χ;  

Μονάδες 5  

 

Γ4.  Πόσες μονάδες από το αγαθό Χ πρέπει να θυσιαστούν για την παραγωγή των  

τελευταίων  64 μονάδων από το αγαθό Ψ;  

Μονάδες 5  

 

Γ5.  Αν η παραγωγή του Ψ αυξηθεί κατά 20% και ταυτόχρονα η παραγωγή του Χ  

υποδιπλασιαστεί ,  να σχεδιάσετε στο ίδιο διάγραμμα τη νέα Καμπύλη Παραγωγικών  

Δυνατοτήτων.  

Μονάδες 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 υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή (ΕD) όταν η  

τιμή αυξάνεται  από 8 σε 10 χρηματικές μονάδες και να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση του  

αγαθού με βάση την τιμή της ελαστικότητας.  

Mονάδες 5  

 

Δ2 .  Να υπολογίσετε τη μεταβολή στη Συνολική Δαπάνη (ΣΔ) των καταναλωτών, όταν η  

τιμή του αγαθού αυξάνεται  από 8 σε 10 χρηματικές μονάδες [ceteris paribus]. Να  

δικαιολογήσετε τη μεταβολή της Συνολικής Δαπάνης με β άση την ελαστικότητα ζήτησης  

ως προς την τιμή.  

Mονάδες 10  

 

Δ3.  Να υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα (ΕΥ) όταν το εισόδημα των  

καταναλωτών μειώνεται από 2400 χρηματικές μονάδες σε 1800 χρηματικές μονάδες και  

να  χαρακτηρίσετε το αγαθό με βάση την τιμ ή της εισοδηματικής ελαστικότητας.  

Mονάδες 5  

 

Δ4.  Να προσδιοριστεί η γραμμική συνάρτηση ζήτησης του αγαθού όταν το εισόδημα είναι  

1800 χρηματικές μονάδες.  

Mονάδες 5  

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!   

 P QD  Υ  

Α  8  36 1800 

Β  10 48 2400 

Γ  10 32 1800 


