
 

 

 

 

 

ΓΔΛΗΘΟ ΓΗΑΓΩΛΗΣΚΑ ΣΤΗΣ ΑΡΧΔΣ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖΣ ΘΔΩΡΗΑΣ 

ΘΔΦΑΙΑΗΑ 1&2  

ΟΚΑΓΑ  Α 

Για ηιρ πποηάζειρ από Α1 μέσπι και Α5 να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον 

απιθμό ηηρ καθεμιάρ και δίπλα ζε κάθε απιθμό ηη λέξη Σωστό, αν η ππόηαζη 

είναι ζυζηή, και Λάθος, αν η ππόηαζη είναι λανθαζμένη. 

Α1Η επηρεηξεκαηηθόηεηα είλαη θαηά θνηλή νκνινγία έλαο ζπληειεζηήο 

παξαγσγήο. 

Κνλάδεο 3 

Α2Τν θόζηνο επθαηξίαο ησλ δύν αγαζώλ είλαη ζπλήζσο απμαλόκελν. Απηό 

νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη νη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο δελ είλαη εμίζνπ 

θαηάιιεινη γηα ηελ παξαγσγή όισλ ησλ αγαζώλ. 

Κνλάδεο  3 

Α3Η αγνξαία θακπύιε δήηεζεο ελόο αγαζνύ επεξεάδεηαη (ζε αληίζεζε κε ηηο 

αηνκηθέο) κόλν από ηνλ αξηζκό ησλ θαηαλαισηώλ 

Κνλάδεο  3 

Α4Αο ππνζέζνπκε όηη γηα έλα αγαζό παξαηεξείηαη ηαπηόρξνλα αύμεζε ηεο 

ηηκήο ηνπ αγαζνύ θαη κείσζε ζην εηζόδεκα ησλ θαηαλαισηώλ. Οη επηδξάζεηο 

ησλ δύν κεηαβνιώλ αθήλνπλ ηελ ηειηθή δεηνύκελε πνζόηεηα ίζε κε ηελ 

αξρηθή.  Σηελ πεξίπησζε απηή ην αγαζό είλαη θαηώηεξν. 

Κνλάδεο  3 

Α5Οη κεηαβνιέο ηεο ηηκήο κεηαβάιινπλ ηε δήηεζε ηνπ αγαζνύ , 

κεηαηνπίδνληαο νιόθιεξε ηελ θακπύιε δήηεζεο θαη κεηαβάιινληαο ηε 

ζπλάξηεζε δήηεζεο. 



 

 

Κνλάδεο 3 

Για ηιρ πποηάζειρ Α6 και Α7 να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ 

ππόηαζηρ και δίπλα ηος ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη. 

Α16  Ζ ηηκή ελόο αγαζνύ Χ κεηαβάιιεηαη ηαπηόρξνλα κε ηελ  ηηκή ελόο 

άιινπ αγαζνύ Ψ κε απνηέιεζκα ε ηειηθή δεηνύκελε πνζόηεηα ηνπ 

αγαζνύ Χ λα είλαη ίζε κε ηελ αξρηθή. Σηελ πεξίπηωζε αύηε:   

 α)Οη ηηκέο ησλ δύν αγαζώλ απμάλνληαη θαη ηα δύν αγαζά είλαη κεηαμύ ηνπο 

ζπκπιεξσκαηηθά.       

 β)Οη ηηκή ηνπ αγαζνύ Χ απμάλεηαη, ε ηηκή ηνπ αγαζνύ Ψ κεηώλεηαη θαη ηα δύν 

αγαζά είλαη κεηαμύ ηνπο ππνθαηάζηαηα.  

 γ) Οη ηηκέο ησλ δύν αγαζώλ απμάλνληαη θαη ηα δύν αγαζά είλαη κεηαμύ ηνπο 

ππνθαηάζηαηα.   

 δ)Οη ηηκέο ησλ δύν αγαζώλ κεηώλνληαη θαη ηα δύν αγαζά είλαη κεηαμύ ηνπο 

ζπκπιεξσκαηηθά. 

 

Κνλάδεο  5 

Α7Ζ θακπύιε παξαγωγηθώλ δπλαηνηήηωλ κηαο νηθνλνκίαο 

κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα δεμηά όηαλ: 

      α) κεηώλεηαη ε αλεξγία 

      β) απμάλεηαη ε απαζρόιεζε. 

      γ) βειηηώλεηαη ε ηερλνινγία παξαγσγήο ησλ αγαζώλ 

      δ) όια ηα παξαπάλσ 

 

      Κνλάδεο 5 

ΟΚΑΓΑ Β 

Να πεξηγξάςεηε κε ηε βνήζεηα ζρεδηαγξάκκαηνο ην νηθνλνκηθό θύθισκα  πνπ 

δεκηνπξγείηαη κεηαμύ βαζηθώλ κνλάδσλ ελόο νηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο. 

Κνλάδεο 25  

 



 

 

 

 

 

 

 

ΟΚΑΓΑ Γ 

Γίδεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο κε ηνπο κέγηζηνπο ζπλδπαζκνύο δύν αγαζώλ Χ 

θαη Ψ πνπ παξάγεη κία ππνζεηηθή νηθνλνκία: 

Σπλδπαζκνί Χ Ψ ΘΔΧ->Ψ 

Α 0 ;  

   2 

Β ; 800  

   ; 

Γ ; ;  

   6 

Γ ; ;  

   8 

Δ 225 ;  

   10 

Ε 235 ;  

 

Γ1Nα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ παξαπάλσ πίλαθα δείρλνληαο όινπο ηνπο 

ζρεηηθνύο ππνινγηζκνύο δεδνκέλνπ όηη  

 Καζώο θηλνύκαζηε από ην κέγηζην ζπλδπαζκό Α ζην κέγηζην 

ζπλδπαζκό Β ε κέγηζηε πνζόηεηα ηνπ αγαζνύ Ψ κεηώλεηαη θαηά 
20% 

 Καζώο θηλνύκαζηε από ην κέγηζην ζπλδπαζκό Β ζην κέγηζηό 
ζπλδπαζκό Γ ε πνζόηεηα ηνπ αγαζνύ Χ απμάλεηαη θαηά 50% θαη 

γηα θάζε δύν κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Χ πνπ παξάγνληαη ζπζηάδνληαη 

8 κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Ψ 
Κνλάδεο 7 

Γ2Να πξνζδηνξίζεηε ππνινγηζηηθά κε ηε βνήζεηα ηνπ θόζηνπο επθαηξίαο 
αλ νη ζπλδπαζκνί  

(α) Χ=50 θαη Ψ=950 
(β) Χ=120 θαη Ψ=720 

(γ) Χ=170 θαη Ψ=450  
κπνξνύλ λα παξαρζνύλ 

Κνλάδεο 7  



 

 

Γ3 Ο ζπλδπαζκόο (δ) Χ=220 θαη Ψ=90 είλαη εθηθηόο ή αλέθηθηνο; Να 

αλαθέξεηε ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε 
κέγηζην ζπλδπαζκό 

Κνλάδεο 5 
Γ4 Πόζεο κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Ψ ζπζηάδνληαη γηα λα παξαρζνύλ νη 

πξώηεο 125 κνλάδεο ηνπ αγαζνύ X 
 

 
 

ΟΚΑΓΑ  Γ 

Γίδεηαη ν αγνξαίνο πίλαθαο ηηκώλ θαη δεηνύκελσλ πνζνηήησλ ηνπ αγαζνύ 

καξγαξίλε. 

Σπλδπαζκνί Ρ QD 

Α 100 200 

Β 80 400 

Γ 60 600 

Γ 40 800 

Δ 20 1000 

Γ1. Αθνύ πξνζδηνξίζεηε ηελ αιγεβξηθή κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο λα 

ππνινγίζεηε ηνλ καζεκαηηθό ηεο ηύπν. 

Κνλάδεο  5 

Γ2. Έζησ όηη απμάλεηαη ην εηζόδεκα ησλ θαηαλαισηώλ θαηά ηέηνην ηξόπν 

ώζηε ζε θάζε ηηκή ε δεηνύκελε πνζόηεηα ηνπ αγαζνύ λα κεηαβάιιεηαη θαηά 

50%. Να πξνζδηνξίζεηε ηελ λέα ζπλάξηεζε δήηεζεο ηνπ αγαζνύ. 

Κνλάδεο 5 

Γ3. Γεδνκέλνπ όηη ζηελ αγνξά ππάξρνπλ 10 όκνηνη θαηαλαισηέο, λα 

πξνζδηνξίζεηε ηελ αηνκηθή ζπλάξηεζε δήηεζεο ηνπ αγαζνύ πξηλ θαη κεηά ηε 

κεηαβνιή ηνπ εηζνδήκαηνο. 

Κνλάδεο 5 

Γ4. Έζησ όηη κεηά από ηε αύμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο κεηαβάιιεηαη θαη ν 

αξηζκόο ησλ θαηαλαισηώλ θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε  ζηελ ηηκή ησλ 10 

ρξεκαηηθώλ κνλάδσλ ε λέα δεηνύκελε πνζόηεηα λα είλαη ίζε κε 800 κνλάδεο 

πξντόληνο. Να πξνζδηνξίζεηε ηε λέα ζπλάξηεζε δήηεζεο ηνπ αγαζνύ 

δεδνκέλνπ όηη ε κεηαηόπηζε ηεο θακπύιεο δήηεζεο είλαη παξάιιειε. 

Κνλάδεο  7 



 

 

Γ5.  Απμήζεθε ε κεηώζεθε ν αξηζκόο ησλ θαηαλαισηώλ. Γηθαηνινγήζηε ηελ 

απάληεζε ζαο. 

Κνλάδεο  3 

      

 


