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ΘΕΜΑ Α 

Για τισ προτάςεισ από Α1 μζχρι και Α5 να γράψετε ςτο τετράδιο ςασ τον αρικμό τθσ κακεμιάσ και δίπλα ςε κάκε 

αρικμό τθ λζξθ «Σωστό», αν θ πρόταςθ είναι ςωςτι, ι «Λάθος», αν θ πρόταςθ είναι λανκαςμζνθ. 

Α1. Αν θ καμπφλθ ηιτθςθσ είναι ευκεία γραμμι που τζμνει τον άξονα των τιμϊν ςτο ςθμείο Α και των ποςοτιτων ςτο 

Β, τότε θ ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ςτο ςθμείο Β είναι μθδζν. 

Α2. Όταν το Κ.Ε είναι ςτακερό κατά μικοσ τθσ Κ.Π.Δ τότε θ μορφι τθσ είναι γραμμικι.  

Α3. Αν μια οικονομία παράγει ςε ζνα εφικτό ςυνδυαςμό, τότε για να αυξιςει τθν ποςότθτα παραγωγισ του ενόσ 

αγακοφ κα πρζπει να μειϊςει οπωςδιποτε τθν ποςότθτα παραγωγισ του άλλου. 

Α4. Στο μζλλον θ τιμι ενόσ αγακοφ Α αναμζνεται να μειωκεί. Αυτό ςθμαίνει ότι μειϊνεται θ τρζχουςα ηιτθςθ του 

αγακοφ. 

Α5. Κάκε φορά που μεταβάλλεται θ τιμι ενόσ αγακοφ, μεταβάλλεται και θ ηιτθςθ του. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 15 

Στισ παρακάτω προτάςεισ Α6 και Α7 να γράψετε ςτο τετράδιο ςασ τον αρικμό τθσ πρόταςθσ και δίπλα του το γράμμα 

που αντιςτοιχεί ςτθ ςωςτι απάντθςθ. 

Α6. Ποιο από τα παρακάτω γεγονότα μετατοπίηει τθν καμπφλθ ηιτθςθσ ενόσ κανονικοφ αγακοφ προσ τα δεξιά; 

α. Μια μείωςθ τθσ τιμισ του. 
β. Μια μείωςθ του ειςοδιματοσ των καταναλωτϊν. 
γ. Μια μείωςθ τθσ τιμισ του ενόσ ςυμπλθρωματικοφ αγακοφ. 
δ. Μια μείωςθ τθσ τιμισ ενόσ υποκατάςτατου αγακοφ. 
 

Α7. Τα αγακά Α και Β είναι μεταξφ τουσ υποκατάςτατα. Μια αφξθςθ τθσ τιμισ του αγακοφ Α, με όλουσ τουσ άλλουσ 

προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ ςτακεροφσ, κα οδθγιςει ςε: 

α. αφξθςθ τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ του αγακοφ Β. 

β. μείωςθ τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ του αγακοφ Β.  

γ. μείωςθ τθσ ηιτθςθσ του αγακοφ Β.  

δ. αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ του αγακοφ Β.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Από τισ ειδικζσ περιπτϊςεισ τθσ καμπφλθσ ηιτθςθσ και ελαςτικότθτασ να περιγράψετε τθν καμπφλθ ηιτθςθσ με 

ελαςτικότθτα ίςθ με το μθδζν. (Μονάδεσ 10) 

Β2. Ζςτω ζνα κανονικό αγακό Α του οποίου θ τιμι μειϊνεται ενϊ ταυτόχρονα μειϊνεται το ειςόδθμα των 

καταναλωτϊν. Να εξθγιςετε με τθ βοικεια κατάλλθλου διαγράμματοσ, τι κα ςυμβεί ςτθν τελικι ηθτοφμενθ ποςότθτα 

του αγακοφ αν το ςχετικό μζγεκοσ μεταβολισ τθσ τιμισ ιταν μεγαλφτερο από το αντίςτοιχο του ειςοδιματοσ. 

(μονάδεσ 15) 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Μια οικονομία παράγει δυο αγακά Χ και Ψ και απαςχολεί όλουσ τουσ παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ πλιρωσ και 

αποδοτικά με δεδομζνθ τεχνολογία, όπωσ τον παρακάτω πίνακα. Είναι, επίςθσ, γνωςτό ότι, όταν όλοι οι ΠΣ 

απαςχολοφνται ςτθν παραγωγι του αγακοφ Ψ, τότε  θ οικονομία παράγει 160 μονάδεσ του αγακοφ Ψ. 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Χ Ψ ΚΕΧ 

Α 90 0  

   ; 

Β 70 ;  

   2 

Γ ; 120  

   1 

Δ ; ;  

 

Γ1. Να μεταφζρετε τον πίνακα ςτο τετράδιο ςασ και να ςυμπλθρϊςετε τα ερωτθματικά κάνοντασ του κατάλλθλουσ 

υπολογιςμοφσ. (μονάδεσ 5) 

Γ2. Με τθ βοικεια του κόςτουσ ευκαιρίασ, να χαρακτθρίςετε τον ςυνδυαςμό (Χ=44, Ψ=110) ωσ εφικτό ι ανζφικτο. 

(μονάδεσ 4) Να εξθγιςετε τθν οικονομικι ςθμαςία του ςυνδυαςμοφ. (μονάδεσ 3) 

Γ3. Να βρείτε πόςεσ μονάδεσ του αγακοφ Ψ πρζπει να κυςιαςτοφν αν θ παραγωγι του αγακοφ Χ αυξθκεί από 15 ςε 

54 μονάδεσ. (μονάδεσ 7) 

Γ4. Να υπολογίςετε πόςεσ μονάδεσ του αγακοφ Χ πρζπει να κυςιαςτοφν για να παραχκοφν οι πρϊτεσ 100 μονάδεσ του 

Ψ.  (μονάδεσ 6) 
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ΘΕΜΑ Δ 

Μια οικονομία παράγει δυο αγακά Χ και Ψ χρθςιμοποιϊντασ 5 εργαηόμενουσ. Κάκε εργαηόμενοσ μπορεί να παράγει 

είτε 10 μονάδεσ Χ είτε 20 μονάδεσ Ψ. 

 

Δ1. Να αναπτφξετε τον πίνακα πλιρουσ απαςχόλθςθσ τθσ οικονομίασ και να γίνει θ ΚΠΔ τθσ οικονομίασ. (Μονάδεσ 8) 

Δ2. Να υπολογίςετε το Κ.ΕX  μεταξφ όλων των διαδοχικϊν ςυνδυαςμϊν και να αιτιολογιςετε τθν πορεία τθσ καμπφλθσ 

παραγωγικϊν δυνατοτιτων, ςε ςχζςθ με τουσ παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ που χρθςιμοποιοφνται. (Μονάδεσ 6) 

Δ3. Πόςεσ μονάδεσ του αγακοφ Χ κα κυςιαςτοφν για να παραχκοφν οι τελευταίεσ 30 μονάδεσ του αγακοφ Ψ; 

(Μονάδεσ 6) 

Δ4. Ζςτω ότι παράγεται ο ςυνδυαςμόσ Χ=20 και Ψ=25. Αν κελιςουμε να αυξιςουμε τθν παραγωγι του Χ κατά 12 

μονάδεσ, πόςεσ μονάδεσ πρζπει να μεταβλθκεί θ παραγωγι του Ψ ϊςτε ο νζοσ ςυνδυαςμόσ που κα προκφψει να 

είναι μζγιςτοσ; (Μονάδεσ 5) 
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