
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

                     

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2019 

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.  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 paribus).  

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 πραγματ ικά 

χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία.  

ε.  Το οικονομικό κύκλωμα δείχνει το σύνολο των σχέσεων που 

δημιουργούνται μεταξύ των βασικών μονάδων ενός οικονομικού 

συστήματος.  

Μονάδες 15  

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Στις παρακάτω προτάσεις Α2  και Α3  να γράψετε στο τετράδιό σας το ν αριθμό της 

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

 

Α2.  Το ψυγείο που βρίσκεται σε ένα κρεοπωλείο είναι ένα:  

α.   ελεύθερο, διαρκές, καταναλωτικό αγαθό.  

β.  υλικό, καταναλωτό, κεφαλαιουχικό αγαθό.  

γ.   υλικό, διαρκές, κεφαλαιουχικό αγαθό.  

δ.   οικονομικό, υλικό, καταναλωτικό αγαθό.  

Μονάδες 5  

Α3.  Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή για ένα αγαθό 𝒦  είναι ίση με –2. 

Αυτό σημαίνει ότι:  

α.   μια αύξηση της τιμής του αγαθού κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα την 

αύξηση της ζητούμενης ποσότητας κατά 2%  

β.   μια αύξηση της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού κατά 1% θα έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής κατά 2%  

γ.   μια αύξηση της τιμής του αγαθού κατ ά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη 

μείωση της ζητούμενης ποσότητας κατά 2%  

δ.   μια αύξηση της τιμής του αγαθού κατά 2% θα έχει ως αποτέλεσμα τη 

μείωση της ποσότητας κατά 1%.  

Μονάδες 5  

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β  

Β1.  Τι είναι ο καταμερισμός των έργων και ποια η σημ ασία του;   (Μονάδες 12)  

Β2.  Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του καταμερισμού των έργων;    (Μονάδες 9)  

Β3.  Ποιο είναι το σοβαρό μειονέκτημα του καταμερισμού των έργων;  

(Μονάδες 4)  

Μονάδες 25  

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  

ΘΕΜΑ Γ  

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι τιμές, οι ζητούμενες ποσότητες του αγαθού 

Χ και ο αντίστοιχος αριθμός καταναλωτών ( ceteris paribus).  

 

 
TIMH 

(P) 

ZHTOΥΜΕΝΕΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

(QD) 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  

Α  10 1100 1000 

Β  15 1000 1100 

Γ  25 600 1200 

Δ  28 420 1050 

Ε  30 400 1200 

Ζ  32 470 2000 

 

Γ1.  Να προσδιορίσετε τον τύπο της γραμμικής συνάρτησης του αγαθού 𝑥. 

Μονάδες 6  

Γ2.  Να υπολογίσετε την ελαστικότητα τόξου  ζήτησης του αγαθού 𝑥  ως προς την 

τιμή όπου αυτό είναι δυνατόν.  

Μονάδες 6  

Γ3.   Λόγω πρόβλεψης των καταναλωτών για μείωση του εισοδήματός τους στο 

άμεσο μέλλον, μεταβάλλουν σήμερα τις αγορές τους σε κάθε τιμή κατά 

20%. Να προσδιορίσετε τη νέα γραμμική συνάρτηση ζήτησης του αγαθού 

𝑥.  

Μονάδες 6  

Γ4.  Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, στη νέα  

συνάρτηση ζήτησης, όταν η τιμή του αγαθού είναι Ρ=20. Σε ποιο 

συνδυασμό (P,Q) βρίσκεται η συγκεκριμένη τιμή;  

Μονάδες 7  



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΘΕΜΑ Δ  

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας, του οποίου τα στοιχεία αφορούν μια οικονομία 

που παράγει δύο αγαθά, Χ και Υ, με δεδομ ένους και πλήρως απασχολούμενους 

παραγωγικούς συντελεστές και δεδομένη τεχνολογία.  

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ  ΑΓΑΘΟ Χ  ΑΓΑΘΟ Υ  KΕΧ  ΚΕΥ  

Α  0 45   

Β  40 41   

Γ   31   

Δ  75    

Ε  79 0   

 

Δ1.  Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα και να κατασκευάσετε την καμπύλη 

παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας.                                        

 Μονάδες 10  

Δ2.  Να εξετάσετε με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας αν οι συνδυασμοί Ν 

(Χ=77, Υ=7) και Μ (Χ=22, Υ=44) είναι εφικτοί, μέγιστοι ή ανέφικτοι.               

Μονάδες 8  

Δ3.  Όταν αυξάνεται η παραγωγή του Υ, το κόστος ευκαιρίας του Υ είναι 

αυξανόμενο ή φθίνον; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας με βάση τους 

παραγωγικούς συντελεστές της οικονομίας.                                                                

 Μονάδες 3   

Δ4.  Πόσες μονάδες του Υ πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν οι πρώτες 

48 μονάδες του Χ;                                                                                   

Μονάδες 4   

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  

0.5 

1 


