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ΓΔΛΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ 

ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ: ΑΟΧΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ 
ΘΔΦΑΙΑΗΑ: 1ο ,2ο  

ΝΚΑΓΑ  Α 
 

Για ηιρ πποηάζειρ από Α1 μέσπι και Α5 να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ 
καθεμιάρ και δίπλα ζε κάθε απιθμό ηη λέξη Σωστό, αν η ππόηαζη είναι ζυζηή, και 

Λάθος, αν η ππόηαζη είναι λανθαζμένη. 
 

Α1 Η επηρεηξεκαηηθόηεηα είλαη θαηά θνηλή νκνινγία κηα μερσξηζηή θαηεγνξία ζπληειεζηή 
παξαγσγήο.           Κολάδες 3 

Α2  Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρξήκαηνο, ε αληαιιαγή ρσξίδεηαη ζε δύν πξάμεηο: κηα 
πώιεζε θαη κηα αγνξά.                Κολάδες  3 

Α3 Η αγνξαία θακπύιε δήηεζεο ελόο αγαζνύ επεξεάδεηαη (ζε αληίζεζε κε ηηο αηνκηθέο) 
κόλν από ηνλ αξηζκό ησλ θαηαλαισηώλ.             Κολάδες  3 

Α4 Αο ππνζέζνπκε όηη γηα έλα αγαζό παξαηεξείηαη ηαπηόρξνλα αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ 

αγαζνύ θαη κείσζε ζην εηζόδεκα ησλ θαηαλαισηώλ. Οη επηδξάζεηο ησλ δύν κεηαβνιώλ 
αθήλνπλ ηελ ηειηθή δεηνύκελε πνζόηεηα ίζε κε ηελ αξρηθή.  Σηελ πεξίπησζε απηή ην 

αγαζό είλαη θαηώηεξν.                Κολάδες  3 
Α5 Οη κεηαβνιέο ηεο ηηκήο κεηαβάιινπλ ηε δήηεζε ηνπ αγαζνύ, κεηαηνπίδνληαο 

νιόθιεξε ηελ θακπύιε δήηεζεο θαη κεηαβάιινληαο ηε ζπλάξηεζε δήηεζεο. Κολάδες 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 

αγαζού Ψ κε αποηέιεζκα ε ηειηθή δεηούκελε ποζόηεηα ηοσ αγαζού Χ λα είλαη 
ίζε κε ηελ αρτηθή. Πηελ περίπηωζε αύηε:   

 α)Οη ηηκέο ησλ δύν αγαζώλ απμάλνληαη θαη ηα δύν αγαζά είλαη κεηαμύ ηνπο 
ζπκπιεξσκαηηθά.       

 β)Οη 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 

ππνθαηάζηαηα.   
 δ)Οη ηηκέο ησλ δύν αγαζώλ κεηώλνληαη θαη ηα δύν αγαζά είλαη κεηαμύ ηνπο 

ζπκπιεξσκαηηθά.                  Κολάδες 5 
 

Α7 Ζ ειαζηηθόηεηα δήηεζες γηα έλα αγαζό είλαη ίζε κε -2. Ασηό ζεκαίλεη όηη ε 
ηηκή ηοσ αγαζού(ceteris paribus) :   

     α)απμάλεηαη θαηά 10% θαη απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο δεηνύκελεο 
πνζόηεηαο θαηά 20%  

     β)απμάλεηαη θαηά 20% θαη απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο δεηνύκελεο 
πνζόηεηαο θαηά 10% 

     γ)κεηώλεηαη θαηά 10% επεηδή ε δεηνύκελε πνζόηεηα απμάλεηαη θαηά 20% 
     δ)κεηώλεηαη θαηά 10% θαη απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο δεηνύκελεο 

πνζόηεηαο θαηά 20%               Κολάδες 5 
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ΝΚΑΓΑ  Β 
Β1. Πνηα αγαζά νλνκάδνληαη θεθαιαηνπρηθά θαη πνηα θαηαλαισηηθά; Δίλαη δπλαηό έλα 

αγαζό λα αλήθεη ηαπηόρξνλα ζε πεξηζζόηεξεο από κηα θαηεγνξίεο; Γώζηε 
παξαδείγκαηα ζε θάζε πεξίπησζε. 

Κολάδες 12 
 

Β2. Από ηνπο δηάθνξνπο πξνζδηνξηζηηθνύο παξάγνληεο ηεο δήηεζεο, λα πεξηγξάςεηε α) 
ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ(κνλάδεο 5) θαη β) ην εηζόδεκα ησλ 

θαηαλαισηώλ(κνλάδεο 8). Να ρξεζηκνπνηήζεηε έλα θνηλό δηάγξακκα θαη γηα ηηο δπν 
πεξηπηώζεηο. 

Κολάδες 13  
ΝΚΑΓΑ  Γ 

Η ΚΠΓ κηαο ππνζεηηθήο νηθνλνκίαο πνπ παξάγεη κόλν δύν αγαζά είλαη επζεία γξακκή πνπ 
πεξλάεη από ηα ζεκεία Α(Χ=30, Ψ=40) θαη Β (Χ=20, Ψ=80). 

Γ1  Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζπλάξηεζε ηεο Κ.Π.Γ 

Κολάδες 4 
Γ2  Να εμεηάζεηε αλ είλαη εθηθηόο ν ζπλδπαζκόο Κ(Χ=25, Ψ=55). Τη ζεκαίλεη απηό γηα 

ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο; Πόζν ηνηο εθαηό πξέπεη λα κεηαβιεζεί ε πνζόηεηα ηνπ Ψ 
ώζηε κε δεδνκέλε ηελ πνζόηεηα ηνπ Χ ν ζπλδπαζκόο απηόο λα γίλεη κέγηζηνο; 

  Κολάδες 5 
Γ3.  Να ππνινγίζεηε ηε ζπζία ησλ κνλάδσλ ηνπ αγαζνύ Χ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

παξαγσγή 20 κνλάδσλ ηνπ αγαζνύ Ψ. 
Κολάδες 4 

Γ4. Η ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκία έρεη ζηε δηάζεζε ηεο 4 εξγάηεο. Να πξνζδηνξίζεηε κε 
δεδνκέλε ηε κνξθή ηεο Κ.Π.Γ ηελ απόδνζε ηνπ θάζε εξγάηε  ζην θαζέλα από ηα δύν 

αγαζά.   
Κολάδες 5 

Γ5. Να ππνινγίζεηε ηνπο ελ δπλάκεη παξαγσγηθνύο ζπληειεζηέο ηεο νηθνλνκίαο όηαλ 
απηή παξάγεη ζην ζπλδπαζκό Λ(Ψ=40, Χ=20).  

Κολάδες 3 

Γ6. Έζησ όηη νη εξγάηεο πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο ε νηθνλνκία απμάλνληαη από 4 ζε 5 λα 
πξνζδηνξίζεηε ηε λέα ζπλάξηεζε ηεο Κ.Π.Γ, δεδνκέλνπ όηη ε απόδνζε ηνπ θάζε εξγάηε 

παξακέλεη ζηαζεξή ζην θαζέλα από ηα δύν αγαζά. 
Κολάδες 5 

 
 

ΝΚΑΓΑ  Γ 
 

O παξαθάησ πίλαθαο αλαθέξεηαη ζηα δεδνκέλα ηεο δήηεζεο ελόο θαλνληθνύ αγαζνύ Χ κε 
ηα ζεκεία Α, Β θαη Γ πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηελ θακπύιε δήηεζεο 

 
 Ρηκή(P) Εεηούκελε 

Ξοζόηεηα(Q) 

Α 10 ; 

Β 20 1000 
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Γ ; 500 

 
Γ1Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ πίλαθα δεδνκέλνπ όηη ε ειαζηηθόηεηα δήηεζεο από 

ην Α ζην Β είλαη ίζε κε -0,5 θαη από ην Γ ζην Β είλαη ίζε κε -5 . 
Κολάδες 4 

Γ2Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζπλάξηεζε δήηεζεο ηνπ αγαζνύ δεδνκέλνπ όηη ε κνξθή ηεο 
είλαη γξακκηθή. 

Κολάδες 3 
Γ3. Να ππνινγίζεηε  ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο από ηνλ 

ζπλδπαζκό Γ ζηνλ ζπλδπαζκό Β θαη λα ηελ αηηηνινγήζεηε. 

Κολάδες 4 
Γ4. Πνην ζεκείν ηεο θακπύιεο δήηεζεο έρεη ειαζηηθόηεηα δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή 

ίζε κε -2;            Κολάδες 3 
    

Γ5. Έζησ όηη κεηαβάιιεηαη ην εηζόδεκα ησλ θαηαλαισηώλ κε απνηέιεζκα ηε 
κεηαβνιή ζηε δήηεζε ηνπ αγαζνύ θαη ζηελ ηηκή ησλ 15 ρξεκαηηθώλ κνλάδσλ ε λέα 

δεηνύκελε πνζόηεηα λα είλαη ίζε κε 750 ρξεκαηηθέο κνλάδεο. 
    α)Να πξνζδηνξίζεηε ηε λέα ζπλάξηεζε δήηεζεο ηνπ αγαζνύ δεδνκέλνπ όηη ε 

πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηαο είλαη ζηαζεξή ζε θάζε 
ηηκή.(κνλάδεο 4) 

    β)Απμήζεθε ε κεηώζεθε ην εηζόδεκα ησλ θαηαλαισηώλ. Γηθαηνινγήζηε ηελ 
απάληεζε ζαο (κνλάδεο 2) 

Κολάδες 6 
 

Γ6. Μέηα ηε κεηαβνιή ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηώλ απμάλεηαη θαη ε ηηκή ηνπ 

αγαζνύ Ψ κε απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηεο δήηεζεο ηνπ αγαζνύ Χ θαηά ηέηνην 
ηξόπν ώζηε ζηελ ηηκή ησλ 20 ρξεκαηηθώλ κνλάδσλ ε λέα δεηνύκελε πνζόηεηα λα 

είλαη ίζε κε 750 κνλάδεο πξντόληνο 
α)Να πξνζδηνξίζεηε ηε λέα ζπλάξηεζε δήηεζεο ηνπ αγαζνύ δεδνκέλνπ όηη ε 

κεηαηόπηζε ηεο θακπύιεο δήηεζεο είλαη παξάιιειε(κνλάδεο 3). 
β) Τα αγαζά Χ θαη Ψ είλαη ζπκπιεξσκαηηθά ε ππνθαηάζηαηα κεηαμύ ηνπο. 

Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζεο ζαο(κνλάδεο 2) 
Κολάδες 5 

  
 

 
 


