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Ονοματεπώνυμο:                          ………………………………………………………………

Μάθημα: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Υλη: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2-3

Επιμέλεια διαγωνίσματος: ………………………………………………………………

Αξιολόγηση : ………………………………………………………………

ΘΕΜΑ Α

Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε 
κάθε αριθμό τη λέξη «Σωστό», αν η πρόταση είναι σωστή, ή «Λάθος», αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

Α1. Η εργασία είναι ομοιογενής, όταν κάθε εργάτης είναι εξίσου ικανός και κάθε αύξηση που προκαλείται 
στην παραγωγή δεν οφείλεται σε διαφοροποίηση της εργατικής του ικανότητας.

Α2. Η βελτίωση της τεχνολογίας έχει ως συνέπεια τη μετατόπιση της καμπύλης παραγωγής προς τα κάτω 
και δεξιά. 

Α3. Η καμπύλη του Μέσου Μεταβλητού Κόστους δείχνει τη σχέση ανάμεσα στο Μέσο Μεταβλητό Κόστος και 
στον σταθερό συντελεστή.

Α4. Το μέσο σταθερό κόστος δε μεταβάλλεται, καθώς μεταβάλλεται η παραγωγή.

Α5. Όταν η προέκταση της γραμμικής καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης τέμνει τον άξονα των τιμών 
τότε η προσφορά είναι ελαστική και ο σταθερός συντελεστής γ είναι θετικός αριθμός.

ΜΟΝΑΔΕΣ 15

Στις παρακάτω προτάσεις Α6 και Α7 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το 
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α6.  Η ελαστικότητα προσφοράς των επιχειρήσεων επηρεάζεται από τον παράγοντα χρόνο. Μακροχρόνια, η 
ελαστικότητα προσφοράς σε σχέση με τη βραχυχρόνια περίοδο είναι: 
α. μεγαλύτερη 
β. μικρότερη 
γ. ίδια 
δ. αδύνατον να προβλεφθεί. 

Α7. Στη βραχυχρόνια περίοδο, όταν το Οριακό Προϊόν είναι μικρότερο από το Μέσο Προϊόν, τότε με την 
αύξηση της εργασίας το Μέσο Προϊόν: 
α. αυξάνεται συνεχώς 
β. παραμένει σταθερό 
γ. μειώνεται συνεχώς 
δ. στην αρχή αυξάνεται και στη συνέχεια μειώνεται.
ΜΟΝΑΔΕΣ 10
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ΘΕΜΑ Β

Να περιγράψετε τη συμπεριφορά του καταναλωτή ως προς τη ζήτηση των αγαθών.

ΜΟΝΑΔΕΣ 25

ΘΕΜΑ Γ

Τα δεδομένα του Πίνακα 1 αναφέρονται στην τιμή (P) ενός αγαθού, στην προσφερόμενη ποσότητα (Qs) του 
αγαθού από τις επιχειρήσεις του κλάδου, στην αμοιβή της εργασίας (W) και στον αριθμό των επιχειρήσεων 
(N) του κλάδου παραγωγής του αγαθού. Οι υπόλοιποι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς δεν 
μεταβάλλονται

Συνδυασμοί P QS W N
Α 20 800 800 5000
Β 20 640 800 4000
Γ 20 720 700 4000
Δ 15 700 800 5000
Ε 15 560 800 4000

Γ1. Να προσδιορίσετε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η ελαστικότητα της προσφοράς και να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 3). Να βρείτε την ελαστικότητα της προσφοράς μεταξύ αυτών 
των συνδυασμών, καθώς μειώνεται η τιμή του αγαθού (μονάδες 4), και να χαρακτηρίσετε την προσφορά με 
βάση την τιμή της ελαστικότητας (μονάδες 2). Μονάδες 9

Γ2. Να βρείτε τις γραμμικές συναρτήσεις προσφοράς. Μονάδες 8 

Γ3. α. Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή της προσφοράς, όταν ο αριθμός των επιχειρήσεων 
μειώνεται από 5.000 σε 4.000 (μονάδες 4). 
β. Να αιτιολογήσετε την παραπάνω μεταβολή με βάση τους προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς 
(μονάδες 2). Πώς θα επηρεαστεί η θέση της καμπύλης προσφοράς; Δεν απαιτείται διάγραμμα (μονάδες 2). 
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Δ

Μια επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, σε επίπεδο παραγωγής 80 μονάδων 
παρουσιάζει μέσο μεταβλητό κόστος ίσο με 50 ευρώ και οριακό κόστος ίσο με 50 ευρώ. Η αύξηση της 
παραγωγής, στη συνέχεια της παραγωγικής διαδικασίας, δείχνει ότι η τιμή του οριακού κόστους είναι 120 
ευρώ και του μέσου μεταβλητού κόστους 85 ευρώ. Μια νέα αύξηση της παραγωγής κατά 40 μονάδες 
διαμορφώνει το μέσο συνολικό κόστος στα 180 ευρώ. Το μέσο σταθερό κόστος στο επίπεδο παραγωγής των 
80 μονάδων είναι 200 ευρώ.

Δ1. Να υπολογίσετε το συνολικό κόστος της 120ής μονάδας παραγωγής. (μονάδες 12)

Δ2. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης (μονάδες 6) καθώς και τον αγοραίο πίνακα 
προσφοράς του αγαθού, όταν υπάρχουν 200 όμοιες επιχειρήσεις. (μον.2)
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Δ3. Να βρείτε την ελαστικότητα προσφοράς όταν η τιμή μειώνεται από 160 σε 120 ευρώ και να 
χαρακτηρίσετε την προσφορά. (μονάδες 5)


