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ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Β3) 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019 

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. 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 ζήτησ ή του (ceteris  par ibus).  

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 πραγματικά  χρησιμοποιούνται στην παραγωγική 

διαδικασία.  

ε. Το οικονομικό κύκλωμα δείχνει το σύνολο των σχέσεων που δημιουργούνται μεταξύ των 

βασικών μονάδων ενός οικονομικού συστήματος.  

Μονάδες 15  

Στις παρακάτω προτάσεις Α2  και Α3  να γράψετε στο τετράδιό σας τον αρι θμό 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, κεφαλαιουχικ ό αγαθό.  
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δ.  οικονομικό, υλικό, καταναλωτικό αγαθό.  

Μονάδες 5  

Α3. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης που έχει τύπο  Q D  = α + βP: 

α.  είναι ευθεία γραμμή  

β.  είναι καμπύλη  

γ.  Είναι ισοσκελής υπερβολή  

δ.  θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε από τα παραπάνω  

Μονάδες 5  

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Τι είναι ο καταμερισμός των έργων και  ποια η σημασία του; (Μ ονάδες 12)  

Β2 .  Ποια είναι τα πλεονεκτήματ α του καταμερισμού των έργων;  (Μ ονάδες 9)  

Β3 .  Ποιο είναι το σοβαρό μειονέκτημ α του καταμερισμού των έργων; (Μ ονάδες 4)  

Μονάδες 25  

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  

ΘΕΜΑ Γ  

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται  οι τιμές κι  οι ζητούμενες ποσότητες του αγαθού Χ (ceteris 

paribus)  για τον Γιάννη.  

 

 

TIMH 

(P)  

ZHTOΥΜΕΝΕΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  (Q D )  

Α  5 60 

Β  10 40 

 

Γ1. Να  γράψετε το νόμο της ζήτησης και  να  εξηγήσετε εάν επαληθεύεται στον παραπάνω 

πίνακα.  

Μονάδες 6  

Γ2.  Να υπολογίσετε τη συνάρτηση ζήτησης (γραμμική) βάσει του πίνακα.  

Μονάδες 6  

Γ3.  Εάν στην αγορά του αγαθού Χ υπάρχουν μόνο δύο καταναλωτές, ο Γιάννης και η Μαρία, 

να βρείτε την αγοραία καμπύλη ζήτησης (γραμμική).  Δίνεται  ότι η συνάρτηση ζήτησης της 

Μαρίας για το αγαθό Χ είναι: QD  = 100 - 2P.  

Μονάδες 6  
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Γ4.  Να σχεδιάσετε σε κοινό διάγραμμα την καμπύλη ζήτησης του Γιάννη (ατομική), την 

καμπύλη ζήτησης της Μαρίας (ατομική) και την αγοραία καμπύλη ζή τησης.  

Μονάδες 7  

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΘΕΜΑ Δ  

Υποθέτουμε ότι μία οικονομία παράγει  δύο μόνο αγαθά x και y ,  για την παραγωγή των 

οποίων χρησιμοποιεί μόνο τον συντελεστή εργασία. Η οικονομία απασχολεί  πλήρως 4 

εργαζομένους, οι οποίοι  παράγουν τις παρακάτω ποσότητες από τα δύο αγαθά:  

 

 1 εργαζόμενος παράγει είτε 30 μονάδες x ,  είτε 14 μονάδες y.  

 2 εργαζόμενοι  παράγουν είτε 57 μονάδες x ,  είτε 26 μονάδες y.  

 3 εργαζόμενοι παράγουν είτε 81 μονάδες x ,  είτε 35 μονάδες y.  

 4 εργαζόμενοι παράγουν είτε 95 μονάδες x ,  είτε 41 μονάδες y.  

 

Δ1.  Για την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων, να  δώσετε έναν ορισμό  (Μονάδες 2), να 

γράψετε τις υποθέσεις  στις οποίες στηρίζετε (Μονάδες 3) και να την κατασκευάσετε  

(Μονάδες 5) .  

Μονάδες 10  

Δ2.  Να βρείτε το Κόστος Ε υκαιρίας του αγαθού x σε όρους  y  (Μονάδες 3) και  το Κόστος 

Ευκαιρίας του  y σε όρους  x  (Μονάδες 3)   σε όλους τους διαδοχικούς συνδυασμούς .   

Μονάδες 6 

Δ3 .  Να εξετάσετε αν ο συνδυασμός Λ( x = 36, y = 30) είναι εφικτός, άριστος ή ανέφικτος και  

να  αιτιολογήστε την απάντησή  σας.  

Μονάδες 3  

Δ4.  Αν προσθέσουμε έναν ακόμη εργαζόμενο, ο οποίος απασχολείται πλήρως και με 

δεδομένο ότι οι 5 εργαζόμενοι παράγουν είτε 102 μονάδες x είτε 47 μονάδες y ,  να 

κατασκευάσετε την νέα Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων (ΚΠΔ)  της οικονομίας στο 

ίδιο διάγραμμα.   

Μονάδες 6   

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


