
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ   ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

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 ή Λάθος.

α) Μια  μείωση  της  τιμής  ενός  αγαθού  κατά  10%  θα  οδηγήσει  σε  μια  αύξηση  της 

ζητούμενης ποσότητάς του πάνω από 10% αν η ζήτησή του είναι ελαστική.

β) Το πιεστήριο ενός τυπογραφείου είναι υλικό, διαρκές και καταναλωτικό αγαθό.

γ) Η μεταβολή της τιμής ενός αγαθού έχει ως αποτέλεσμα μετακινήσεις σημείων επάνω 

στην καμπύλη ζήτησής του (Ceteris Paribus).

δ) Με κριτήριο την εισοδηματική ελαστικότητα το κράτος έχει την δυνατότητα να γνωρίζει 

αν μπορεί  να επιβάλει  πρόσθετη φορολογία σε ένα αγαθό χωρίς να μειωθούν τα 

έσοδά του.

ε) Στην  ελαστική  ζήτηση  η  ποσοστιαία  μεταβολή  της  ζητούμενης  ποσότητας  είναι 

μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (σε απόλυτες τιμές).

 (Μονάδες 15)

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Έστω δυο αγαθά Χ και Ψ συμπληρωματικά. Η |ED| του αγαθού Χ είναι 0,4 και του Ψ |

ED|=1,6. Μια αύξηση της τιμής του αγαθού Χ θα προκαλέσει :

α) μείωση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το αγαθό Χ.

β) μείωση της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού Ψ.

γ) μείωση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το αγαθό Ψ.

δ) αύξηση της τιμής του αγαθού Ψ.



(Μονάδες 5)

Α3. Η Κ.Π.Δ. μετατοπίζεται προς τα δεξιά όταν :

α) χειροτερεύει η ποιότητα του προϊόντος.

β) μειώνεται η ποσότητα των παραγωγικών συντελεστών.

γ) Βελτιώνεται η τεχνολογία παραγωγής.

δ) ένα μέρος του εργατικού δυναμικού μεταναστεύει.

(Μονάδες 5)

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Β

Β1. Το οικονομικό κύκλωμα. Να το αναλύσετε και να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα.

(Μονάδες 10)
Β2. Να  αναλύστε  την  συμπεριφορά  καταναλωτή.  Ποιοι  παράγοντες  περιορίζουν  την 

βασική  του  επιδίωξη.  Τι  ονομάζεται  ορθολογική  συμπεριφορά.  Πότε  ένας  κατά-

ναλωτής βρίσκεται σε ισορροπία.

(Μονάδες 15)

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ
ΘΕΜΑ  Γ
Δίνεται  ο  παρακάτω  πίνακας  με  τους  μέγιστους  συνδυασμούς  παραγωγικών 

δυνατοτήτων μιας οικονομίας, η οποία παράγει μόνο τα αγαθά Χ και Ψ. Όλοι οι παρα-

γωγικοί συντελεστές απασχολούνται  πλήρως και αποδοτικά και η τεχνολογία παραγωγής 

είναι δεδομένη.

Συνδυασμοί Αγαθό Χ Αγαθό Ψ Κόστος Ευκαιρίας του 
αγαθού Χ σε όρους 

του Ψ   ΚΕΧ

Κόστος Ευκαιρίας του 
αγαθού Ψ σε όρους 

του Χ     ΚΕΨ
Α 0 200

; ;
Β ; 190

2 ;
Γ ; 170

; 1/4
Δ 30 ;

5 1/5
Ε 40 ;

8 1/8
Ζ 50 0

Γ1. Να  μεταφέρετε  τον  πίνακα  στο  γραπτό  σας  και  κάνοντας  τους  κατάλληλους 

υπολογισμούς, να αντικαταστήσετε τα ερωτηματικά με τις σωστές αριθμητικές τιμές.



(Μονάδες 8)
Γ2. Έστω  ότι  όλοι  οι  παραγωγικοί  συντελεστές  απασχολούνται  στην  παραγωγή  του 

αγαθού Ψ. Αν η οικονομία θυσιάσει 50 μονάδες του αγαθού Ψ, πόσες μονάδες του αγαθού 

Χ μπορούν να παραχθούν με πλήρη απασχόληση των παραγωγικών συντελεστών;

(Μονάδες 6)
Γ3. 

α) Να ορίσετε τι δείχνει η Καμπύλη Παραγωγικών δυνατοτήτων.

(Μονάδες 2)
β) Αν η οικονομία παράγει έναν εφικτό συνδυασμό, με ποιον τρόπο μπορεί να αυξήσει 

τις ποσότητες και των δυο αγαθών, ώστε αυτός να γίνει μέγιστος;

(Μονάδες 4)

Γ4. Να προσδιορίσετε ποιο είναι το πραγματικό κόστος της οικονομίας για την παραγωγή 

των 30 πρώτων μονάδων του αγαθού Χ.

(Μονάδες 5)

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται  ο  παρακάτω πίνακας  που  αναφέρεται  στην  τιμή  (ΡΧ)  και  στην  ζητούμενη 

ποσότητα (QX) του αγαθού Χ, καθώς και στο  εισόδημα (Υ) και στην τιμή (ΡΖ) ενός αγαθού 

Ζ, υποκατάστατου του αγαθού Χ.

Συνδυασμοί Τιμή Px Ζητούμενη 
ποσότητα Qx

Eισόδημα Υ Pz

Α 20 10 40.000 10
Β 20 24 50.000 10
Γ 16 40 60.000 10
Δ 30 6 40.000 10
Ε 30 6 40.000 9

Δ1. Να αιτιολογήσετε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η τοξοειδής ελαστικότητα 

ζήτησης του αγαθού Χ και να την υπολογίσετε.

(Μονάδες 7)
Δ2. Πώς μεταβάλλεται η συνολική δαπάνη μεταξύ των συνδυασμών αυτών; 

Να εξηγήσετε την παραπάνω μεταβολή με τη χρήση της τοξοειδούς ελαστικότητας 

ζήτησης του αγαθού Χ.

(Μονάδες 8)



Δ3.  Να  αιτιολογήσετε  μεταξύ  ποιων  συνδυασμών  υπολογίζεται  η  εισοδηματική 

ελαστικότητα, να την υπολογίσετε καθώς το εισόδημα αυξάνεται και να χαρακτηρίσετε το 

είδος του αγαθού.

(Μονάδες 10)

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!!!!


