
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΘΕΩΡΙΑΣ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  Τρίτη 26 Μαΐου 2020_LAST 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4 ) 

Πρόταση ώρας  διεξαγωγής διαγωνίσματος 09:00 –  12:00 

Παράδοση στο email του φροντιστηρίου ( front_syn@hotmail.com) 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  

ΘΕΜΑ Α  

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις Α.1.1  έως Α.1.5 που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό 

σας δίπλα στο κάθε γράμμα που αντιστοιχεί  σε κάθε πρόταση τη λέξη ΣΩΣΤΟ ,  αν η 

πρόταση είναι  σωστή, ή ΛΑΘΟΣ ,  αν η πρόταση είναι  λανθασμένη.  

 

Α.1.1  Οι έννοιες της βραχυχρόνιας και  της μακροχρόνιας περιόδου δεν αντιστοιχούν σε 

κάποια συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο.  

Α.1.2  Αν η ζήτηση ενός αγαθού είναι  ανελαστική, τότε η αύξηση της τιμής του θα 

προκαλέσει  αύξηση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το αγαθό αυτό.     

Α.1.3  Οι ροές αγαθών, παραγωγικών συντελεστών και  χρήματος μεταξύ των 

επιχειρήσεων, των νοικοκυριών και  του κράτους είναι  συνεχείς και  έχουν πάντοτε το ίδιο 

μέγεθος.     

Α.1.4  Μία  γεωργική έκταση, όσο παραμένει ακαλλιέργητη, είναι  εν δυνάμει  συντελεστής 

παραγωγής.  

Α.1.5  Αν η εξίσωση ζήτησης ενός αγαθού είναι QD=600-0,6P τότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται  

ελαστική  για τιμή 300 χρηματικών μονάδων.    

Μονάδες 15  

Στις παρακάτω προτάσεις, Α.2.1  και Α.2.1, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 

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

 

 

mailto:front_syn@hotmail.com


ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α.2.1 Αν η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του  πετρελαίου είναι |Ε D |=0,5 και η 

τιμή πώλησης είναι  1,3 χρηματικές μονάδες ανά λίτρο, ποια αύξηση της τιμής του 

πετρελαίου θα μειώσει  την κατανάλωσή του κατά το ¼;  

α.  0,50 χρηματικές μονάδες.  

β.  0,58 χρηματικές μονάδες.   

γ. 0,65 χρηματικές μονάδες.    

δ.  1,95 χρηματικές μονάδες.   

Μονάδες 5  

Α.2.2  Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται  δύο μέγιστοι συνδυασμοί Κ και  Λ μίας υποθετικής 

οικονομίας που παράγει  2 αγαθά, Χ και  Ψ . Αν κάθε μονάδα Ψ αξίζει 3  ευρώ τότε το 

χρηματικό κόστος παραγωγής μίας μονάδας Χ στο ΚΛ θα είναι:  

ΣΥ ΝΔΥΑ ΣΜΟ Ι  ΑΓΑΘ Ο  Χ  ΑΓΑΘ Ο  Ψ  

Κ  10  40  

Λ  20  20  

α.  18 ευρώ.  

β .  20 ευρώ.  

γ.  16 ευρώ.  

δ.  6 ευρώ.   

Μονάδες 5  

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β  

Η λειτουργία της οικονομίας βασίζεται στην ύπαρξη και  την συμπεριφορά των ατόμων, τα 

οποία όμως είναι οργανωμένα σε συγκεκριμένες κοινωνικές οντότητες. Μία από αυτές 

είναι  η οικογένεια (ή νοικοκυριό).   

Β.1.  Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό του νοικοκυριού;   

Μονάδες 2  

Β2. Να αναφέρετε τις τρεις οικονομικές αποφάσεις που παίρνει το νοικοκυριό σχετικά με 

τη χρησιμοποίηση του εισοδήματός του.   

Μονάδες 9  

Β3. Να αναφέρετε τέσσερις παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις του νοικοκυριού.  

Μονάδες 8  

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β4. Ποια είναι η βασική επιδίωξη του νοικοκυριού που ταυτόχρονα αποτελεί και κριτήριο 

για τη λήψη των πιο πάνω αποφάσεων ;   

Μονάδες 6  

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  

ΘΕΜΑ Γ  

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε μία επιχείρηση που  λειτουργεί  στη 

βραχυχρόνια περίοδο. Η εργασία ( L) αποτελεί  τον μοναδικό μεταβλητό συντελεστή 

παραγωγής και η τιμή (αμοιβή) της είναι σταθερή.  

L TP AP MP AVC VC 

30  10 -   2.700 

40      

50    10  

 

Γ1.  Με δεδομένο ότι  το μέσο προϊόν (ΑΡ) γίνεται μέγιστο όταν η επιχείρηση απασχολεί  40 

εργάτες, να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα, παρουσιάζοντας τους σχετικούς 

υπολογισμούς.  

Μονάδες 10  

 

Γ2.  Αν η επιχείρηση αυξήσει την παραγωγή της από 350 μονάδες σε 450 μον άδες,  με τι  

κόστος θα επιβαρυνθεί;    

Μονάδες 5  

 

Γ3. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης.  

Μονάδες 4  

 

Γ4.  Αν ο κλάδος παραγωγής περιλαμβάνει άλλες 99 όμοιες επιχειρήσεις, να κατασκευάσετε 

τον πίνακα αγοραίας προσφοράς.  

  Μονάδες 2   

Γ5.  Αν η τιμή ισορροπίας στην αγορά είναι 18 χρηματικές μονάδες, ποια ποσότητα πρέπει  

να παράγει η επιχείρηση για να μεγιστοποιεί τα κέρδη της;   

Μονάδες 4   

 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΟΜΑΔΑ Δ  

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας μίας υποθετικής οικονομίας που παράγει μόνο δύο αγαθά , το 

Χ και το Υ, χρησιμοποιεί πλήρως και  αποδοτικά τους συντελεστές παραγωγής και έχει  

δεδομένη τεχνολογία.  

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ  ΑΓΑΘΟ Χ  ΑΓΑΘΟ Υ  

Α  0 600 

Β  100 500 

Γ  200 300 

Δ  300 0 

  

Δ1.  Να υπολογίσετε το Κόστος Ευκαιρίας των δύο αγαθών μεταξύ διαδοχικών συνδυασμών 

(Μονάδες 5). Να χαρακτηρίσετε το Κόστος Ευκαιρίας του Υ σε όρους του Χ ως αυξανόμενο, 

σταθερό ή φθίνον (Μονάδες 2).  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας σε σχέση με του ς 

παραγωγικούς συντελεστές που χρησιμοποιούνται (Μονάδες 3).  

Μονάδες 10  

Δ2. Να κατασκευάσετε την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων της οικονομίας.   

Μονάδες 3  

Δ3. Να εξετάσετε εάν ο συνδυασμός Ε(Χ=80, Υ=500) είναι εφικτός ή όχι.  Αιτιολογήστε την 

απάντησή σας (Μονάδες 2).  Τι  συμβαίνει στην οικονομία στην περίπτωση αυτή (Μονάδες 

3);   

Μονάδες 5  

Δ4. Η αγοραία γραμμική συνάρτηση προσφοράς του αγαθού X είναι Q s x  = -400 +20Px και η 

τιμή ισορροπίας στην αγορά του αγαθού Χ είναι 30 χρηματικές μονάδες. Η αγοραία 

γραμμική συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Υ είναι QD y  = 1000 –  10Py. Να προσδιορίσετε τον 

συνδυασμό ποσοτήτων των δύο αγαθών που έχει επιλέξει να παράγει η παραπάνω 

υποθετική οικονομία (Μονάδες 5)  και στη συνέχεια να βρείτε την τιμή ισορροπίας στην 

αγορά του αγαθού Υ (Μονάδες 2).  

Μονάδες 7  

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


