
 

 

 

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 «ωστό», αν θ πρόταςθ είναι ςωςτι, ι «Λάθος», αν θ πρόταςθ είναι 

λανκαςμζνθ. 

Α1. Η εργαςία είναι ομοιογενισ, όταν κάκε εργάτθσ είναι εξίςου ικανόσ και κάκε αφξθςθ που 

προκαλείται ςτθν παραγωγι δεν οφείλεται ςε διαφοροποίθςθ τθσ εργατικισ του ικανότθτασ. 

Α2. Η βελτίωςθ τθσ τεχνολογίασ ζχει ωσ ςυνζπεια τθ μετατόπιςθ τθσ καμπφλθσ παραγωγισ προσ τα 

κάτω και δεξιά. 

Α3. Σο μζςο ςτακερό κόςτοσ δε μεταβάλλεται, κακϊσ μεταβάλλεται θ παραγωγι. 

Α4. Σο χρθματικό κόςτοσ δεν είναι παρά το πραγματικό κόςτοσ εκφραςμζνο ςε χριμα. 

Α5.Σο θλεκτρικό ρεφμα που καταναλϊνει μια επιχείρθςθ είναι υλικό, καταναλωτό και 

κεφαλαιουχικό αγακό. 

Μονάδεσ 15 

τισ 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. Μια επιχείρθςθ, με μοναδικό μεταβλθτό ςυντελεςτι τθν εργαςία, μεγιςτοποιεί το μζςο προϊόν 

τθσ εργαςίασ, όταν απαςχολεί πζντε εργάτεσ και το οριακό προϊόν του πζμπτου εργάτθ είναι 32. Σο 

ςυνολικό προϊόν τθσ επιχείρθςθσ, όταν απαςχολεί πζντε εργάτεσ, είναι: 

α. 64  

β. 80 

 γ. 160  

δ. 320 

Μονάδεσ 5 

 

Α7. τθ βραχυχρόνια περίοδο, όταν το οριακό προϊόν είναι μικρότερο από το μζςο προϊόν, με τθν 

αφξθςθ τθσ εργαςίασ το μζςο προϊόν: 

α. αυξάνεται 

 β. μειϊνεται 



 

 

γ. παραμζνει ςτακερό  

δ. γίνεται μθδζν 

Μονάδεσ 5 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να περιγράψετε το οικονομικό κφκλωμα ενόσ οικονομικοφ ςυςτιματοσ με τθ βοικεια 

διαγράμματοσ και να αναφζρετε τα ςχόλια που αφοροφν τισ ροζσ του. 

Μονάδεσ 25 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Σα δεδομζνα του Πίνακα αναφζρονται ςτθν τιμι (P) ενόσ αγακοφ Χ, ςτθν ηθτοφμενθ ποςότθτα (QD) 

του αγακοφ από τουσ καταναλωτζσ, ςτο ειςόδθμα των καταναλωτϊν (Τ) και ςτισ προτιμιςεισ των 

καταναλωτϊν. Οι υπόλοιποι προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τθσ ηιτθςθσ δε μεταβάλλονται. 

ΤΝΔΤΑΜΟΙ P QD Y ΠΡΟΣΙΜΗΕΙ 
Α 20 120 1000 Ευνοϊκζς 
Β 20 180 1200 Ευνοϊκζς 
Γ 20 80 1000 Δυσμενείς 
Δ 40 40 1000 Ευνοϊκζς 
Ε 40 60 1200 Ευνοϊκζς 

 

Γ1.Να προςδιορίςετε μεταξφ ποιων ςυνδυαςμϊν υπολογίηεται θ ελαςτικότθτα τθσ ηιτθςθσ ωσ προσ 

τθν τιμι και να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ .  

Μονάδεσ 4 

Γ2. Να βρείτε τθν ελαςτικότθτα τθσ ηιτθςθσ (ED) μεταξφ αυτϊν των ςυνδυαςμϊν, κακϊσ αυξάνεται θ 

τιμι του αγακοφ (μονάδεσ 6), και να χαρακτθρίςετε τθ ηιτθςθ με βάςθ τθν τιμι τθσ ελαςτικότθτασ 

(μονάδεσ 2). 

(δεν απαιτείται θ μετατροπι των κλαςμάτων ςε δεκαδικοφσ αρικμοφσ) 

Μονάδεσ 8 

Γ3. Να βρείτε τισ γραμμικζσ ςυναρτιςεισ ηιτθςθσ (μονάδεσ 4) και να καταςκευάςετε τισ αντίςτοιχεσ 

ευκφγραμμεσ καμπφλεσ ηιτθςθσ ςε ζνα κοινό διάγραμμα (μονάδεσ 2). 

Μονάδεσ 6 

Γ4.  Να υπολογίςετε τθν ποςοςτιαία μεταβολι τθσ ηιτθςθσ, όταν το ειςόδθμα των καταναλωτϊν 

αυξάνεται από 1.000 ςε 1.200 (μονάδεσ 5). Σι είδουσ αγακό είναι το Χ (μονάδεσ 2); 

Μονάδεσ 7 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 



 

 

Η ςυνάρτθςθ ηιτθςθσ ενόσ αγακοφ Χ είναι γραμμικι. Όταν θ τιμι (ΡA) του αγακοφ Χ είναι 20€, θ 

ηθτοφμενθ του ποςότθτά είναι (QDΑ) μονάδεσ προϊόντοσ. Κακϊσ θ τιμι του αγακοφ Χ μειϊνεται από 

ΡΑ ςε ΡΒ=18€ θ ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν τιμι είναι ΕDA= –2. τθν τιμι ΡΒ, θ ηθτοφμενθ 

ποςότθτα του αγακοφ είναι (QDΒ) και θ ςυνολικι δαπάνθ των καταναλωτϊν διαμορφϊνεται ςτα 

1.080€. 

Δ1. α. Να υπολογίςετε τισ ηθτοφμενεσ ποςότθτεσ (QDΒ) (Μονάδα 1) και (QDΑ) (Μονάδεσ 4).  

β. Να δικαιολογιςετε τθ μεταβολι ςτθ υνολικι Δαπάνθ (∆) των καταναλωτϊν, όταν θ τιμι του 

αγακοφ Χ μειϊνεται από PΑ ςε PΒ.(Μονάδεσ 4) 

Μονάδεσ 9 

Δ2. Να προςδιορίςετε τθ γραμμικι ςυνάρτθςθ ηιτθςθσ του αγακοφ. 

Μονάδεσ 3 

Δ3. ε ποιον ςυνδυαςμό τιμισ και ηθτοφμενθσ ποςότθτασ τθσ καμπφλθσ ηιτθςθσ του αγακοφ Χ θ 

ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν τιμι: 

α. Είναι ίςθ με το μθδζν.(Μονάδεσ 1,5) 

β. Σείνει ςτο άπειρο.(Μονάδεσ 1,5) 

Μονάδεσ 3 

Δ4. Μία αφξθςθ του ειςοδιματοσ των καταναλωτϊν από 1.000€ ςε 1.100€ μετζβαλε τθ ηιτθςθ του 

αγακοφ Χ και αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα ςτθν τιμι PΒ=18€,ςτθ νζα καμπφλθ ηιτθςθσ, θ ηθτοφμενθ του 

ποςότθτά, πλζον, να γίνει (QDΓ) μονάδεσ προϊόντοσ και θ ςυνολικι δαπάνθ των καταναλωτϊν να 

διαμορφωκεί ςτα 900€. 

α. Να υπολογίςετε τθ ηθτοφμενθ ποςότθτα (QDΓ). (Μονάδα 1)  

β. Να υπολογίςετε τθν ειςοδθματικι ελαςτικότθτα ςτθν τιμι PΒ (Μονάδεσ 4) και να χαρακτθρίςετε 

το είδοσ του αγακοφ Χ. (Μονάδεσ 1) 

(δεν απαιτείται θ μετατροπι του κλάςματοσ ςε δεκαδικό αρικμό) 

Μονάδεσ 6 

Δ5. Να προςδιορίςετε τον τφπο τθσ νζασ γραμμικισ ςυνάρτθςθσ ηιτθςθσ αν γνωρίηετε πωσ θ 

μετατόπιςθ τθσ καμπφλθσ ηιτθςθσ είναι παράλλθλθ. 

Μονάδεσ 4 

 


