
 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Γ3 & Γ4) 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (28.11.2021)  

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. Το εάν ο Ρ. Κρούσος  θα κατασκευάσει μία καλύβα ή θα φτιάξει ένα δίχτυ αφορά στο πρόβλημα 

της διανομής που αντιμετωπίζει η οικονομία του.  

β. Η αγορά δεν περιλαμβάνει μόνο το γεωγραφικό χώρο όπου γίνονται αγοραπωλησίες.   

γ.  H ηλεκτρική κουζίνα που έχει η Φρόσω στο σπίτι  της  είναι  κεφαλαιουχικό αγαθό επειδή βοηθά 

να φτιάξει φαγητό.  

δ. Μια επιχείρηση που παράγει ένα προϊόν με ανελαστική ζήτηση δε δίνει εύκολα αυξήσεις στους 

μισθούς (δηλαδή δεν μπορεί να αυξήσει την τιμή).  

ε.  Η κατακόρυφη απόσταση ανάμεσα στις καμπύλες συνολικο ύ κόστους και μεταβλητού δεν είναι 

παντού ίση, διαφοροποιείται δηλαδή ανάλογα με την εξέλιξη της παραγωγής .   

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.  Η τιμή ενός αγαθού είναι Ρ1 και η ζητούμενη ποσότητα 1.500. Αν μειωθεί η τ ιμή του προϊόντος 

κατά 40%, πόση πρέπει να είναι μετά η ποσοσ τιαία μεταβολή του εισοδήματος ώστε οι καταναλωτές 

να ζητούν 2.376 μονάδες;  Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι –  0,5 και η εισοδηματική 

ελαστικότητα 1,6.  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

α. 20%.  

β. 10%  

γ.  50%.  

δ. 5%.  

Μονάδες 5 

Α3. Όταν η καμπύλη ζήτησης έχει ελαστικότητα ίση με το μηδέν σε όλο το μήκος της,  τότε η ζήτηση 

χαρακτηρίζεται ως:   

α.  ανελαστική.    

β.  τελείως ανελαστική.  

γ.  ελαστική.       

δ.  τελείως ελαστική.       

Μονάδες 5  

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β  

Να περιγράψετε  πλήρως και αναλυτικά τους προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς  και  να 

επισημάνετε ποιοι  αφορούν στην αγοραία και ποιοι  στην ατομική καμπύλη προσφοράς. Απαιτείται  

διαγραμματική απεικόνιση  και εξήγηση .   

Μονάδες 25  

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1.  Έστω μία υποθετική οικονομία, η οποία παράγει ντόνατς και τυρόπιτες,  απασχολεί πλήρως 

όλους τους συντελεστές παραγωγής που έχει στη διάθεσή της.  Στην οικονομία αυτή απασχολούνται 

5 εργάτες. Αν κάθε εργάτης μπορεί να παράγει 20 ντόνατς ή 30 τυρόπιτες σε μί α ημέρα, να 

υπολογίσετε τους μέγιστους συνδυασμούς που μπορούν να παραχθούν από τους εργάτες σε μία 

ημέρα. Στη συνέχεια, να σχεδιάσετε την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων και να σχολιάσετε την 

μορφή και την κλίση της.  

Μονάδες 10  

Γ2.  Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας των ντόνατς σε όλους τους συνδυασμούς.  

Μονάδες 5  

 

Γ3.  Να υπολογίσετε την εξίσωση της Καμπύλης Παραγωγικών Δυνατοτήτων.   

Μονάδες 3  

 

Γ4.  Να γράψετε τις υποθέσεις πάνω στις  οποίες στηρίζεται  η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων 

καθώς και  τον ορισμό της.   

Μονάδες 4  

Γ5.  Να εξετάσετε και να εξηγήσετε εάν οι παρακάτω συνδυασμοί  είναι  εφικτοί ,  ανέφικτοι  ή άριστοι:    

i .  Κ (ντόναντς = 40, τυρόπιτες = 80)  

i i .  Λ (ντόναντς = 90, τυρόπιτες = 30)  

i i i .  Μ (ντόναντς  = 50, τυρόπιτες = 75)  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Μονάδες 3  

 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΘΕΜΑ Δ  

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά μία επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο.  

Q 0 1 2 3 4 5 6 7 

TC 1.200 2.000 2.520 3.180 4.240 5.700 7.800 10.200 

 

Δ1 .  Κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς, να βρεθεί ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης.  

Μονάδες 12   

 

Δ2 .  Να χαρακτηρίσετε την προσφορά με βάση την ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή όταν 

η τιμή πηγαίνει από 660 σε 1.060 χρηματικές μονάδες.  

Μονάδες 2 

 

Δ3 .  Ποιος είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας που προσδιορίζει  την ελαστικότητα της προσφοράς 

και γιατί;    

Μονάδες 3 

Δ4 .   

i .  Να παρασταθεί γραφικά η καμπύλη του οριακού κόστους. (Μονάδες 2)  

i i .  Να περιγράψετε την πορεία της καμπύλης του οριακού κόστους. (Μονάδα 1 )  

i i i .  Τι δείχνει η καμπύλη του οριακού κόστους; Επηρεάζεται από το νόμο της φθίνουσας ή μη 

ανάλογης απόδοσης;  (Μονάδες 2)  

iv .  Γιατί το οριακό κόστος έχει δύο τύπους;  (Μονάδα 1)  

v .  Γιατί το οριακό κόστος είναι σημαντικό μέγεθος για τις επιχειρήσεις;  (Μονάδες 2)  

Μονάδες 8  

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


