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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΡΤΙΟΥ  2016 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 

ΘΕΜΑ 1Ο : 

Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1.1., μέχρι και Α.1.6., 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. Σε μία υποθετική οικονομία που παράγει δύο αγαθά, η μετάβαση από 

έναν εφικτό συνδυασμό σε ένα μέγιστο εφικτό συνδυασμό σημαίνει θυσία 

μονάδων του ενός αγαθού για να παραχθούν περισσότερες μονάδες του άλλου 

αγαθού.  

(Μονάδες 2) 

Α.1.2. Το αγαθό Η παρουσιάζει  ΕD=-1 και είναι   συμπληρωματικό  του αγαθού 

Θ το οποίο παρουσιάζει   ΕD=-0,4. Αν αυξηθεί η τιμή του αγαθού Η, τα έσοδα των    

επιχειρήσεων    που   παράγουν το αγαθό Η  θα παραμείνουν σταθερά και θα 

μειωθεί  η ζητούμενη ποσότητα του αγαθού Θ.  

(Μονάδες 2) 

Α.1.3. Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής οδηγεί σε μετατόπιση της 

καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων  προς τα δεξιά, της καμπύλης 

παραγωγής προς τα πάνω και της καμπύλης προσφοράς προς τα κάτω και 

δεξιά.  

 (Μονάδες 2) 
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Α.1.4. Οι μεταβολές του μέσου  προϊόντος είναι μεγαλύτερες από τις μεταβολές 

του οριακού  προϊόντος ενώ οι μεταβολές του μέσου κόστους είναι μικρότερες 

από τις μεταβολές του οριακού  κόστους. 

(Μονάδες 2) 

 

Α.1.5. Η προσφορά θεωρείται ανελαστική όταν μια αύξηση της τιμής κατά 50% 

επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας λιγότερο από 50%. 

 (Μονάδες 2) 

 

Α.1.6. Οι ευνοϊκές προτιμήσεις  των καταναλωτών ενός αγροτικού προϊόντος με 

ταυτόχρονη βελτίωση των καιρικών  συνθηκών θα επιφέρουν οπωσδήποτε 

αύξηση της τιμής ισορροπίας του προϊόντος στην αγορά. 

                                                                                                                            (Μονάδες 2) 

 

Στις προτάσεις Α.2.1. και Α.2.3. να γράψετε τον αριθμό της πρότασης στο 

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

Α.2.1. Το αγαθό  Κ έχει συμπληρωματικό το αγαθό Λ και υποκατάστατο το 

αγαθό Μ. Αν μειωθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων που προσφέρουν το αγαθό 

Κ: 

α.Μειώνεται η τιμή ισορροπίας του αγαθού Κ και αυξάνεται η τιμή ισορροπίας 

των αγαθών Λ και Μ. 

β.Μειώνεται η τιμή ισορροπίας του αγαθού Λ και αυξάνεται η τιμή ισορροπίας 

των αγαθών Κ και Μ. 

γ.Μειώνεται η ποσότητα ισορροπίας και των τριών αγαθών. 

δ.Κανένα από τα παραπάνω.  

 (Μονάδες 5) 
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Α.2.2. Το οριακό κόστος είναι: 

α.Ο λόγος της μεταβολής του συνολικού προϊόντος προς τη μεταβολή του 

συνολικού κόστους. 

β.Η αύξηση του μέσου κόστους λόγω της παραγωγής της τελευταίας μονάδας 

προϊόντος. 

γ. Το κόστος παραγωγής της συγκεκριμένης τελευταίας μονάδας  προϊόντος. 

δ. Η μεταβολή του συνολικού κόστους που προήλθε από την παραγωγή της 

συγκεκριμένης τελευταίας μονάδας  προϊόντος, η οποία προκάλεσε μεταβολή 

στις αναλογίες σταθερών και μεταβλητών συντελεστών παραγωγής.  

 (Μονάδες 4) 

Α.2.3. Μια επιχείρηση που παράγει στη βραχυχρόνια περίοδο παρουσιάζει τον 

παρακάτω πίνακα παραγωγής: 

   Εργάτες  Συνολικό προϊόν 

0 0 

10 40 

20 100 

30 180 

40 280 

50 400 

60 480 

70 520 
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Ο   νόμος   της   φθίνουσας   ή  μη   ανάλογης  απόδοσης αρχίζει να ισχύει ή να 

λειτουργεί:  

α.Με την προσθήκη του 51ου εργάτη ή μετά τους 50 εργάτες.     

β.Με την προσθήκη του 41ου εργάτη ή μετά τους 40 εργάτες.  

γ. Με την προσθήκη του 61ου εργάτη ή μετά τους 60 εργάτες. 

δ.Κανένα από τα παραπάνω.  

                                                                                                                            (Μονάδες 4) 

 

ΘΕΜΑ 2Ο : 

Να αναλύσετε την επιβολή κατώτατης τιμής.  

 (Μονάδες 25) 

 

ΘΕΜΑ 3Ο : 

Μία επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, σε 

επίπεδο παραγωγή 8 μονάδων παρουσιάζει μέσο σταθερό κόστος 20 ευρώ, μέσο 

συνολικό  κόστος 25 ευρώ και οριακό κόστος 5 ευρώ. Η αύξηση της παραγωγής 

στη συνέχεια της παραγωγικής διαδικασίας  δείχνει ότι το κόστος των 

μεταβλητών συντελεστών είναι 136 ευρώ και το οριακό κόστος 12 ευρώ. Μία νέα  

αύξηση της παραγωγής  κατά 4 μονάδες διαμορφώνει το μέσο συνολικό  κόστος 

στα 18 ευρώ.  

 

α. Εάν η επιχείρηση παράγει 20 μονάδες προϊόντος και θελήσει να μειώσει το 

κόστος των μεταβλητών συντελεστών κατά 136 ευρώ, να υπολογίσετε τις  

μονάδες που  πρέπει να ελαττωθεί η παραγωγή.  

(Μονάδες 8) 
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β. Εάν στον κλάδο παραγωγής δραστηριοποιούνται  20  όμοιες επιχειρήσεις να 

κατασκευάσετε  τον αγοραίο πίνακα προσφοράς. 

 (Μονάδες 6) 

 

γ. Με δεδομένο ότι η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το προϊόν είναι 

σταθερή για κάθε τιμή και ίση με 6.400 ευρώ, να προσδιορίσετε τη αλγεβρική 

μορφή της αγοραίας συνάρτησης ζήτησης και στη συνέχεια να υπολογίσετε το 

σημείο που δεν δημιουργεί πρόβλημα στην αγορά του προϊόντος.    

(Μονάδες 8) 

  

δ. Να εξηγήσετε εάν η μεταβολή της προσφοράς θα επηρεάσει τη συνολική 

πρόσοδο των επιχειρήσεων στην αγορά του προϊόντος.     

(Μονάδες 3) 

 

 

ΘΕΜΑ 4Ο : 

Δ.1. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας με τους μέγιστους συνδυασμούς 

παραγωγικών δυνατοτήτων μιας υποθετικής οικονομίας που παράγει δύο 

αγαθά Χ και Ψ. Απασχολούνται όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές ορθολογικά 

και η τεχνολογία παραγωγής είναι δεδομένη. Είναι γνωστό ότι όταν όλοι οι 

παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται αποκλειστικά στην παραγωγή του 

αγαθού Ψ, παράγονται 31 μονάδες αυτού. 
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Συνδυασμοί Αγαθό Χ Αγαθό Ψ Χ  αγαθού ΚE  

Α 52 0  

   ; 

Β 48    ;  

   ; 

Γ ; 18  

   ; 

Δ 24 25  

   ; 

Ε ; ;  

 

α. Να συμπληρώσετε τα κενά  του πίνακα εάν γνωρίζετε ότι το  εναλλακτικό 

κόστος του αγαθού Ψ σε όρους Χ από το Α έως το Β και από το Β έως το Γ είναι 

0,5 και 1 αντίστοιχα, ενώ το  εναλλακτικό κόστος του αγαθού Χ σε όρους Ψ από 

το Ε έως το Δ και από το Δ έως το Γ είναι 0,25 και 0,5 αντίστοιχα.  

                                                                                                                            (Μονάδες 5) 

γ. Να υπολογίσετε τις μονάδες θα πρέπει να θυσιασθούν από το αγαθό Χ, για 

να παραχθούν οι 9 τελευταίες μονάδες του αγαθού Ψ. 

                                                                                                                            (Μονάδες 3) 

Δ.2. Με δεδομένο ότι το εισόδημα των καταναλωτών  είναι 1.000 χρηματικές 

μονάδες, η αγοραία συνάρτηση ζήτησης ενός προϊόντος είναι QD=420-15Ρ και η 

αγοραία συνάρτηση προσφοράς είναι Qs=120+10Ρ. Εάν στη συνέχεια το 

εισόδημα των καταναλωτών αυξηθεί κατά  1.000 χρηματικές μονάδες,  η νέα 

τιμή και ποσότητα ισορροπίας γίνονται 24 χρηματικές μονάδες και 360 μονάδες 

προϊόντος  αντίστοιχα.   
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α. Να προσδιορίσετε τη νέα γραμμική συνάρτηση ζήτησης εάν γνωρίζετε ότι 

στην αρχική τιμή ισορροπίας  η Εy=1.  

(Μονάδες 4) 

β. Να υπολογίσετε και να χαρακτηρίσετε την ελαστικότητα προσφοράς ως προς 

την τιμή, στο τόξο  που δημιουργούν τα σημεία ισορροπίας.  

(Μονάδες 3) 

γ. Εάν  το Υπουργείο Εμπορίου θέσει ανώτατη τιμή πώλησης την αρχική τιμή 

ισορροπίας με αποτέλεσμα τη δημιουργία συνθηκών «μαύρης αγοράς» και 

«καπέλου», να προσδιορίσετε: 

Ι. Το ύψος του πιθανού «καπέλου». 

ΙΙ. Τα  μέγιστα δυνατά έσοδα των επιχειρήσεων εάν όλη η προσφερόμενη 

ποσότητα διατεθεί στη  «μαύρη αγορά».  

                                                                                                                           (Μονάδες 6) 

δ. Εάν με δεδομένη τη νέα συνάρτηση ζήτησης, το κράτος αποφασίσει να 

επιβάλλει  στο προϊόν τιμή παρέμβασης ή ασφάλειας ίση με 30 χρηματικές 

μονάδες και να αγοράσει το πλεόνασμα προσφοράς, να προσδιορίσετε: 

Ι. Το όφελος των παραγωγών (αύξηση των εσόδων τους) από την επιβολή της 

κατώτατης τιμής. 

ΙΙ. Εάν στη συνέχεια το κράτος διαθέσει το πλεόνασμα σε αγορές του 

εξωτερικού στην τιμή που είναι διατεθειμένοι να ανταποκριθούν οι 

καταναλωτές, να υπολογίσετε την τελική επιβάρυνση του κρατικού 

προϋπολογισμού.  

                                                                                                                            (Μονάδες 4) 

                   

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


