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 ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ  
ΔΞΔΤΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΧΔΣ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖΣ ΘΔΩΡΗΑΣ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ: 1ο ,2ο  
ΟΜΑΓΑ  Α 
Για ηιρ πποηάζειρ από Α1 μέσπι και Α5 να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ κα-
θεμιάρ και δίπλα ζε κάθε απιθμό ηη λέξη Σωστό, αν η ππόηαζη είναι ζυζηή, και Λάθος, 
αν η ππόηαζη είναι λανθαζμένη. 

Α1  Αλ ε 
0DE 

 ηόηε ε θακπύιε δήηεζεο είλαη κηα επζεία γξακκή θάζεηε ζηνλ άμνλα ησλ 
ηηκώλ θαη ε δήηεζε γηα ην αγαζό ραξαθηεξίδεηαη ηειείσο αλειαζηηθή.     Μολάδες 3 
 
Α2  Η δηαθνξά κεηαμύ ηνπ πιήζνπο ησλ αλαγθώλ πνπ νη άλζξσπνη επηδηώθνπλ λα ηθα-
λνπνηήζνπλ θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ όγθνπ ησλ αγαζώλ πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ ηθαλνπνί-
εζή ηνπο απνηειεί ην θύξην νηθνλνκηθό θύθισκα ηεο νηθνλνκίαο. 

Μολάδες 3 
Α3   Σηελ αλειαζηηθή δήηεζε ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηαο είλαη 
κηθξόηεξε από ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο ηηκήο (ζε απόιπηεο ηηκέο). 

Μολάδες 3 
Α4   Η αγνξαία θακπύιε δήηεζεο ελόο αγαζνύ επεξεάδεηαη (ζε αληίζεζε κε ηηο αηνκηθέο) 
κόλν από ηνλ αξηζκό ησλ θαηαλαισηώλ. 

Μολάδες 3 
Α5   Η δήηεζε ελόο αγαζνύ κεηαβάιιεηαη πξνο ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε κε ηε κεηαβνιή 
ηεο ηηκήο ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνύ ηνπ (ceteris paribus). 

Μολάδες 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. 
Α6  Ζ ηηκή ελός αγαζού Χ κεηαβάιιεηαη ηασηότρολα κε ηελ  ηηκή ελός άιιοσ αγα-
ζού Ψ κε αποηέιεζκα ε ηειηθή δεηούκελε ποζόηεηα ηοσ αγαζού Χ λα είλαη ίζε κε 
ηελ αρτηθή. Σηελ περίπηφζε αύηε:   
 α)Οη ηηκέο ησλ δύν αγαζώλ απμάλνληαη θαη ηα δύν αγαζά είλαη κεηαμύ ηνπο ζπκπιεξσ-

καηηθά.       
 β)Η 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 ππνθαηά-

ζηαηα.   
 δ)Οη ηηκέο ησλ δύν αγαζώλ κεηώλνληαη θαη ηα δύν αγαζά είλαη κεηαμύ ηνπο ζπκπιεξσ-

καηηθά. 
Μολάδες 5 

 
Α7 Έζηφ όηη ε ηετλοιογία παραγφγής ηφλ αγαζώλ Χ θαη Ψ ποσ παράγοληαη από 
ηελ σποζεηηθή οηθολοκία βειηηώλεηαη. H θακπύιε παραγφγηθώλ δσλαηοηήηφλ 
κπορεί λα παρακείλεη ζηελ ίδηα ζέζε: 

      α) όηαλ ηαπηόρξνλα απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ 
      β) όηαλ ηαπηόρξνλα κεηώλεηαη ε αλεξγία  
      γ) όηαλ ηαπηόρξνλα απμάλεηαη ε αλεξγία 
      δ) όηαλ ηαπηόρξνλα κεηώλεηαη ν αξηζκόο ησλ παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ 

Μολάδες 5 
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ΟΜΑΓΑ  Β 
Β1. Από ηνπο πξνζδηνξηζηηθνύο παξάγνληεο ηεο δήηεζεο λα πεξηγξάςεηε: 

α) ην εηζόδεκα ησλ θαηαλαισηώλ          Μολάδες 6 
 
β)ηηο πξνζδνθίεο γηα ηελ κειινληηθή εμέιημε ησλ ηηκώλ θαη ησλ εηζνδεκάησλ  
          Μολάδες 5 

 
Β2. Από ηης ηδηόηεηες ηφλ αλαγθώλ λα περηγράυεηε:  

α)ηελ εμέιημε         Μολάδες 4 
β)ηνλ πνιιαπιαζηαζκό        Μολάδες 3 
γ)ηνλ θνξεζκό        Μολάδες 7 

 
ΟΜΑΓΑ  Γ 

 
Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο κε ηνπο κέγηζηνπο ζπλδπαζκνύο Α,Β,Γ,Γ πνπ κπνξεί λα 

παξάγεη κηα ππνζεηηθή νηθνλνκία πνπ παξάγεη ηα αγαζά Χ θαη Ψ. 

Σσλδσαζκοί Αγαζό Χ Αγαζό Ψ ΚΔτ->υ ΚΔυ->τ 

Α 0 800   

   1  

Β ; 600   

    0,5 

Γ 400 ;   

   4  

Γ ; 0   

 
Γ1Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θάλνληαο όινπο ηνπο ζρεηηθνύο 
ππνινγηζκνύο. 

Μολάδες 7 
Γ2Να πξνζδηνξίζεηε ππνινγηζηηθά κε ηε βνήζεηα ηνπ θόζηνπο επθαηξίαο αλ ν ζπλδπα-
ζκόο  (Χ=100 θαη Ψ=650) κπνξεί λα παξαρζεί. 

Μολάδες 6 
Γ3Πόζεο κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Ψ ζπζηάδνληαη γηα λα παξαρζνύλ νη ηειεπηαίεο 150 κνλά-
δεο ηνπ αγαζνύ Χ; 

Μολάδες 6 
Γ4Έζησ όηη βειηηώλεηαη ε ηερλνινγία παξαγσγήο ηνπ αγαζνύ Ψ θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε 
γηα θάζε κεγίζηε πνζόηεηα ηνπ αγαζνύ Χ λα απμάλεηαη ε κέγηζηε πνζόηεηα ηνπ αγαζνύ 
Ψ θαηά 20%. Να πξνζδηνξίζεηε ηνλ λέν πίλαθα κε ηνπο κέγηζηνπο ζπλδπαζκνύο ηεο 
Κ.Π.Γ θαη λα ηελ ζρεδηάζεηε. 

Μολάδες 6 
 
ΟΜΑΓΑ  Γ 
Ο παξαθάησ πίλαθαο δήηεζεο αλαθέξεηαη ζηα ζεκεία Α θαη Β κηαο επζείαο θακπύιεο 
δήηεζεο ηνπ αγαζνύ καξγαξίλε πνπ ζην κέζν Μ ηεο ε ηηκή είλαη ίζε κε 150 ρξεκαηηθέο 
κνλάδεο.  
 

 Τηκή(P) Ζεηνύκελε πνζόηεηα 

Α 100 2000 

Β ; 2500 
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Γ1 Να ππνινγίζεηε ηελ εμίζσζε δήηεζεο ηνπ αγαζνύ δεδνκέλνπ όηη ε ζπλνιηθή δαπάλε 
ησλ θαηαλαισηώλ κεηαβάιιεηαη από ην ζεκείν Α ζην ζεκείν Β θαηά 37,5% 

Μολάδες 7 
 

Γ2  Έζησ όηη κεηαβάιιεηαη ην εηζόδεκα ησλ θαηαλαισηώλ θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε ζηελ 
ηηκή ησλ 100 ρξεκαηηθώλ κνλάδσλ , ε λέα δεηνύκελε πνζόηεηα λα είλαη ίζε κε 
3000. Να ππνινγίζεηε ηε λέα ζπλάξηεζε δήηεζεο ηνπ αγαζνύ δεδνκέλνπ όηη ε πν-
ζνζηηαία κεηαβνιή ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηαο είλαη ζηαζεξή ζε θάζε ηηκή. 

Μολάδες 7 
Γ3 Απμήζεθε ή κεηώζεθε ην εηζόδεκα ησλ θαηαλαισηώλ; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή 

ζαο. 
Μολάδες 5 

 
Γ4 Να ππνινγίζεηε κε βάζε ηε λέα ζπλάξηεζε δήηεζεο ηνπ αγαζνύ ηηο ηηκέο όπνπ ε ζπ-

λνιηθή δαπάλε είλαη ίζε κε 300.000 ρξεκαηηθέο κνλάδεο. 
Μολάδες 6 


