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Ονομαηεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

Υλη:     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Επιμέλεια διαγωνίζμαηος:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηζη :    ……………………………………………………………… 

 

ΟΜΑΔΑ  Α 

Για ηιρ πποηάζειρ από Α1 μέχπι και Α5 να γπάψεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ και δίπλα ζε 

κάθε απιθμό ηη λέξη Σωστό, αν η ππόηαζη είναι ζωζηή, και Λάθος, αν η ππόηαζη είναι λανθαζμένη. 

Α1. Όηαλ ην θόζηνο επθαηξίαο ελόο αγαζνύ Χ ζε όξνπο ελόο άιινπ αγαζνύ Ψ είλαη απμαλόκελν, πξέπεη λα 
ζπζηάδνπκε όιν θαη ιηγόηεξεο κνλάδεο από ην αγαζό Ψ γηα λα παξάγνπκε κηα επηπιένλ κνλάδα από ην αγαζό Χ. 
Α2. Τν πξαγκαηηθό θόζηνο ελόο αγαζνύ είλαη ηα άιια αγαζά, πνπ ζπζηάζηεθαλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ. 
Α3. Μηα αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ θαηαλαισηώλ ζεκαίλεη θαη αύμεζε ηόζν ηεο αηνκηθήο όζν θαη ηεο αγνξαίαο 
δήηεζεο, δειαδή κεηαηόπηζε ηόζν ηεο αηνκηθήο όζν θαη ηεο αγνξαίαο θακπύιεο δήηεζεο πξνο ηα δεμηά. 
Α4. Κάζε θνξά πνπ κεηαβάιιεηαη ε ηηκή ελόο αγαζνύ, κεηαβάιιεηαη θαη ε δήηεζή ηνπ. 
Α5. Τν θόζηνο επθαηξίαο ηνπ αγαζνύ Χ ζε όξνπο ηνπ αγαζνύ Ψ είλαη ίζν κε 2. Απηό ζεκαίλεη όηη γηα λα παξαρζεί κηα 
επηπιένλ κνλάδα από ην αγαζό Χ, ζα πξέπεη λα ζπζηαζηνύλ 2 κνλάδεο από ην αγαζό Ψ.  

Μονάδες 15  
 
Σηηο παξαθάησ πξνηάζεηο Α6 θαη Α7 λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο πξόηαζεο θαη δίπια ηνπ ην 

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. 

 
Α6. Γηα ηελ παξαγσγή 80 κνλάδσλ ηνπ αγαζνύ Ψ ζπζηάδνληαη 20 κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Χ. Τν θόζηνο επθαηξίαο ηνπ 
αγαζνύ Χ ζε όξνπο ηνπ αγαζνύ Ψ είλαη: 
α. 4 
β. 2 
γ. 0,25 
δ. 60 

Μονάδες 5 
 
                        
Α7. Η Σπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ γηα έλα αγαζό κεηώλεηαη, όηαλ:  
α. ε ηηκή ηνπ αγαζνύ κεηώλεηαη θαη ε δήηεζή ηνπ είλαη αλειαζηηθή 
β. ε ηηκή ηνπ αγαζνύ απμάλεηαη θαη ε δήηεζή ηνπ είλαη αλειαζηηθή 
γ. ε ηηκή ηνπ αγαζνύ κεηώλεηαη θαη ε δήηεζή ηνπ είλαη ειαζηηθή 
δ. Η ηηκή ηνπ αγαζνύ κεηώλεηαη θαη ε ειαζηηθόηεηα ηεο δήηεζήο ηνπ είλαη ίζε κε ηε κνλάδα. 

Μονάδες 5  

 

ΟΜΑΔΑ Β 

Β1. Αθνύ αλαθέξεηε πνην θαηλόκελν νλνκάδεηαη θαηακεξηζκόο ησλ έξγσλ ή ηεο εξγαζίαο (κνλάδεο 5), ζηε 

ζπλέρεηα λα πεξηγξάςεηε ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ θαηακεξηζκνύ ησλ έξγσλ (κνλάδεο 12) θαζώο θαη ην βαζηθό ηνπ 

κεηνλέθηεκα. (κνλάδεο 3).  

(Δελ απαηηείηαη ε ρξήζε παξαδεηγκάησλ) 



 
 

Σχολικό έτος 2018-2019                Σελίδα 2 

                                                 

Β2. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηνπο πξνζδηνξηζηηθνύο παξάγνληεο ηεο δήηεζεο. (Μονάδες 5)  

ΟΜΑΔΑ Γ 

Δίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο κε ηνπο κέγηζηνπο ζπλδπαζκνύο παξαγσγηθώλ δπλαηνηήησλ κηαο νηθνλνκίαο πνπ 

παξάγεη κόλν ηα αγαζά Χ θαη Ψ. Όινη νη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο απαζρνινύληαη πιήξσο θαη απνδνηηθά θαη ε 

ηερλνινγία παξαγσγήο ηνπο είλαη δεδνκέλε. 

ΣΥΝΓΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Χ ΑΓΑΘΟ Ψ Κ.ΔΧ Κ.ΔΨ 

Α 0 300   

   2 ; 

Β ; 220   

   ; 1/3 

Γ 70 ;   

   ; 1/4 

Γ 90 50   

   ; ; 

Δ 100 0   

 

Γ1. Να κεηαθέξεηε ηνλ πίλαθα ζην ηεηξάδηό ζαο θαη, θάλνληαο ηνπο θαηάιιεινπο ππνινγηζκνύο, λα αληηθαηαζηήζεηε 
ηα εξσηεκαηηθά κε ηηο ζσζηέο αξηζκεηηθέο ηηκέο. Μονάδες 7  
Γ2. Να ζρεδηάζεηε ηελ Κακπύιε Παξαγσγηθώλ Δπλαηνηήησλ (ΚΠΔ) ηεο νηθνλνκίαο. Μονάδες 4  
Γ3. Πνηα είλαη ε κέγηζηε πνζόηεηα ηνπ αγαζνύ Ψ πνπ κπνξεί λα παξαρζεί, όηαλ παξάγνληαη 75 κνλάδεο από ην 
αγαζό Χ; Μονάδες 4 
Γ4. Με ηε βνήζεηα ηνπ θόζηνπο επθαηξίαο, λα εμεηάζεηε, θάλνληαο ηνπο θαηάιιεινπο ππνινγηζκνύο, πνύ βξίζθεηαη ν 
ζπλδπαζκόο Κ (Χ=92, Ψ=30) ζε ζρέζε κε ηελ ΚΠΔ θαη λα εμεγήζεηε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ζεκαζία. Μονάδες 5 
 Γ5. Πόζεο κνλάδεο από ην αγαζό Χ πξέπεη λα ζπζηαζηνύλ, γηα λα παξαρζνύλ νη ηειεπηαίεο 110 κνλάδεο από ην 
αγαζό Ψ;  Μονάδες 5 
 
 

ΟΜΑΓΑ Γ 
 Δ1. α. Σην ζεκείν Α (PA=40,QDA=240) κηαο επζύγξακκεο θακπύιεο δήηεζεο ε ειαζηηθόηεηα δήηεζεο σο πξνο ηελ 
ηηκή είλαη -0,5. Να πξνζδηνξίζεηε ηε γξακκηθή ζπλάξηεζε δήηεζεο.  

Μονάδες 7 

        β. Αλ απμεζεί ε ηηκή ηνπ αγαζνύ θαηά 10 κνλάδεο λα ππνινγηζηεί ε κεηαβνιή ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο θαη λα 

αηηηνινγεζεί ε κεηαβνιή κε βάζε ηελ ειαζηηθόηεηα δήηεζεο. 

                                                                                                                                                                     Μονάδες 8 

        γ. Μηα αύμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηώλ θαηά 5% (Καηώηεξν αγαζό) είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε 

κεηαβνιή ηεο δήηεζεο ζε θάζε επίπεδν ηηκήο θαηά 10%. Να ππνινγηζηεί ε λέα ζπλάξηεζε δήηεζεο ηνπ αγαζνύ. 

Μονάδες 5 

Δ2. Γηα έλα αγαζό, ζηελ ηηκή P1 ε δεηνύκελε πνζόηεηα είλαη Q1=800. Αλ κεησζεί ε ηηκή ηνπ αγαζνύ θαηά 20%, ε 

δεηνύκελε πνζόηεηα γίλεηαη Q2=880. Να ππνινγηζηεί ε ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ηνπ αγαζνύ. 

Μονάδες 5 

 


