
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Γ4) 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

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.1.1  Βασική επιδίωξη του νοικοκυριού είναι  η όσο το δυνατόν πληρέστερη ικανοποίηση 

των αναγκών του με βάση το δεδομένο εισόδημα που έχει  στη διάθεσή του.  

Α.1.2  Σύμφωνα με το νόμο της ζήτησης, μία αύξηση της τιμής οδηγεί σε μείωση της 

ζήτησής του (ceter is  paribus).    

Α.1.3  Στη συνάρτηση παραγωγής διακρίνουμε την παραγωγική αποτελεσματικότητα που 

είναι  η καλύτερη δυνατή.   

Α.1.4  Ο χρόνος ανήκει στους προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς.  

Α.1.5  Στην αγορά ενός αγαθού που παρατηρείται πλεόνασμα, θα συνεχίσει  να αυξάνεται  

όσο μειώνεται η τιμή.  

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.  Ο πολίτης Α έχει ετήσιο εισόδημα 50 .000 ευρώ και φορολ ογείται  με την παρακάτω 

κλίμακα. Θα πληρώσει ετήσιο φόρο ίσο με:  

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  

0 –  20.000 0% 

20.001 –  30.000 20% 

30.001 και  άνω  25% 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

α.  7.000 ευρώ.  

β .  9.000 ευρώ.  

γ.  7.500 ευρώ.  

δ.  8.500 ευρώ.  

Μονάδες 5 

Α3. Στην τιμή των 100 χρηματικών μονάδων, η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή 

είναι  -0,8 και η ζητούμενη ποσότητα 400 μονάδες.  Αν η τιμή του αγαθού αυξηθεί κατά 20%, 

η ζητούμενη ποσότητα  θα είναι:  

α.  338.   

β .  4.640.  

γ.  3.360.  

δ.  336.   

Μονάδες 5  

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β  

Να περιγράψετε  την επιβολή ανώτατης τιμής ή τιμής διατίμησης  από το κράτος.  

Απαιτείται διαγραμματική απεικόνιση  και  εξήγηση .   

Μονάδες 25  

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  

ΘΕΜΑ Γ  

Για ένα αγαθό στην τιμή Ρ1 η ζητούμενη ποσότητα είναι  400 μονάδες.  Αν μειωθεί  η τιμή 

κατά 20% και γίνει  Ρ2, η ζητούμενη ποσότητα γίνεται 440 μονάδες. Στη συνέχεια, αν 

αυξηθεί το εισόδημα, η ζητούμενη ποσότητα γίνεται  418 μονάδες.  

 

Γ1.  Να γίνει  ενδεικτικό διάγραμμα με τις παραπάνω μεταβολές (Μονάδες 5) και  στη 

συνέχεια να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης (ΔΣΔ%) των 

καταναλωτών από το αρχικό στο τελικό σημείο (Μονάδες 6).   

Μονάδες 11  

 

Γ2.  Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως πρ ος την τιμή καθώς η τιμή μειώνεται.  

Πώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η ζήτηση;  

Μονάδες 5  

 

Γ3. Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή της ζήτησης καθώς το εισόδημα μειώνεται.   

Μονάδες 4  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
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Γ4.  Πώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί  το αγαθό: κανονικό ή κατώτερο;  

Μονάδες 5  

 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΘΕΜΑ Δ  

Το σημείο ισορροπίας της αγοράς είναι το E(PE =20, QE =20), ενώ για την τιμή των 12 ευρώ 

οι  προσφερόμενες και  ζητούμενες ποσότητες είναι,  αντίστοιχα, 10 και  30 μονάδες 

προϊόντος.  

 

Δ.1.  Να βρεθούν οι εξισώσεις προσφοράς και ζ ήτησης (γραμμικές) καθώς και να γίνει η 

γραφική παράστασή τους .  

Μονάδες 8  

Δ.2.  Αν επιβληθεί  ανώτατη τιμή 16 Ευρώ ,  να υπολογιστούν τ ο έλλειμμα που  

δημιουργείται (Μονάδες 2),  η τιμή στην οποία είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν το 

προϊόν οι καταναλωτές ( Μονάδες 3)  και το πιθανό «καπέλο» (Μονάδες 3).   

Μονάδες 8  

Δ.3.  Αν επιβληθεί  κατώτατη τιμή 24 Ευρώ ,  να υπολογιστούν το πλεόνασμα που 

δημιουργείται  (Μονάδες 2), τα συνολικά έσοδα των παραγωγών μετά και  πριν  την 

παρέμβαση του κράτους (Μονάδες 2),  η συνολική δαπάνη των καταναλωτών μετά και  πριν 

την κρατική παρέμβαση (Μονάδες 2) και η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού 

(Μονάδες 3) .  

Μονάδες 9  

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


