ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ
2Ο ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ
(θεθ.2)
ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ
Α1. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ πος ακολοςθούν, γπάθονηαρ ζηο ηεηπάδιό ηηρ δίπλα ζηο γπάμμα
πος ανηιζηοισεί ζε κάθε ππόηαζη ηη λέξη Σωστό, αν η ππόηαζη είναι ζυζηή, ή Λάθος, αν η ππόηαζη
είναι λανθαζμένη.
α. Χαξαθηεξίδνπκε ηε δήηεζε ελόο αγαζνύ, κε ηε βνήζεηα ηεο απόιπηεο ηηκήο ηεο ειαζηηθόηεηαο
δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή.
β. Ζ ειαζηηθόηεηα δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή από έλα ζεκείν Α πξνο έλα ζεκείν Β (ηα ζεκεία
βξίζθνληαη πάλσ ζηελ ίδηα θακπύιε δήηεζεο) πάληνηε είλαη ίζε κε απηή από ην ζεκείν Β ζην
ζεκείν Α.
γ. Όηαλ ε ηηκή ελόο αγαζνύ απμάλεηαη, ε δήηεζε ζε αγαζά ζπκπιεξσκαηηθά απμάλεηαη.
δ. Καηώηεξα είλαη ηα αγαζά, ζηα νπνία ε αύμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο κεηαηνπίδεη ηελ θακπύιε
δήηεζεο πξνο ηα αξηζηεξά.
ε. Ζ θιίζε ηεο θακπύιεο δήηεζεο είλαη ζηαζεξή.
Μονάδες 15
Σηιρ παπακάηυ πποηάζειρ Α2 και Α3 να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ηηρ ηον απιθμό ηηρ ππόηαζηρ και δίπλα
ηος ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη.
Α2. Ζ θακπύιε ηεο αγνξαίαο δήηεζεο γηα έλα αγαζό πξνθύπηεη αλ αζξνίζνπκε ηηο αηνκηθέο
θακπύιεο:
α. νξηδόληηα
β. θάζεηα
γ. πόηε θάζεηα πόηε νξηδόληηα
δ. θαλέλα από ηα παξαπάλσ
Μονάδες 5
Α3. Πνηεο από ηηο επόκελεο ζπλαξηήζεηο αληηζηνηρεί ζε ζπλάξηεζε δήηεζεο;
α. QD = -5+4P
β. QD = 5+4P
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γ. QD = -4P
δ. QD = 5-4P
Μονάδες 5

ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΗ
Β1. Πεξηγξάςηε ηη είλαη ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ θαη πσο απηή ζρεηίδεηαη κε ηνπο
παξαγσγνύο (κνλάδεο 5). Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο θαη ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο
ησλ θαηαλαισηώλ; Πεξηγξάςηε ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ε ειαζηηθόηεηα δήηεζεο είλαη κεγαιύηεξε,
κηθξόηεξε ή ίζε κε ηε κνλάδα ζε απόιπηε ηηκή. (κνλάδεο 20).
Μονάδες 25
ΟΜΑΓΑ ΣΡΙΣΗ
Γίλεηαη ν πίλαθαο δήηεζεο ηνπ αγαζνύ Χ:
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α. Να ππνινγηζηνύλ νη ειαζηηθόηεηεο δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή, θαζώο απηή κεηώλεηαη. Να
ραξαθηεξίζεηε ηε δήηεζε.
Μονάδες 10
β. Να ππνινγηζηνύλ νη ειαζηηθόηεηεο δήηεζεο σο πξνο ην εηζόδεκα θαζώο απηό απμάλεηαη. Ση
είδνπο αγαζό είλαη ην Χ;
Μονάδες 5
γ. Να θαηαζθεπαζηνύλ νη θακπύιεο δήηεζεο.
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Μονάδες 5
δ. Να ππνινγίζεηε ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ησλ θαηαλαισηώλ όπσο
πξνθύπηεη από ηελ αύμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο από 2000 ζε 4000 επξώ.
Μονάδες 5

ΟΜΑΓΑ ΣΔΣΑΡΣΗ
Γίλεηαη ε εμίζσζε δήηεζεο QD = 10 – P ελόο αγαζνύ Χ.
α. Να βξεζεί ε ειαζηηθόηεηα δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή, όηαλ έρνπκε αύμεζε ηεο ηηκήο από 5 ζε 8
ρξεκαηηθέο κνλάδεο.
Μονάδες 8
β. Μείσζε ηεο ηηκήο ελόο αγαζνύ Ψ, ζπκπιεξσκαηηθό ηνπ Χ, πξνθαιεί κεηαβνιή ηεο δήηεζεο ηνπ
Χ θαηά 15%. Να βξεζεί ε λέα ζπλάξηεζε δήηεζεο ηνπ αγαζνύ Χ.
Μονάδες 8
γ. Να ππνινγίζεηε ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο όηαλ ε ηηκή ηνπ Χ είλαη 2
επξώ.
Μονάδες 4
δ. Πνην ζεκείν ηεο αξρηθήο εμίζσζεο έρεη ειαζηηθόηεηα ίζε κε ηε κνλάδα;
Μονάδες 5
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