
 

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2 ΚΑΙ 3 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο 

γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν 

η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής 

ενός συμπληρωματικού αγαθού (ceteris paribus). 

β. Αν μειωθεί το εισόδημα, θα μειωθεί η ζήτησή του και στην ίδια τιμή η ζητούμενη ποσότητα θα 

μειωθεί, όταν το αγαθό είναι κατώτερο. 

γ. Στην ανελαστική ζήτηση, η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι μικρότερη από τη ποσοστιαία 

μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας (σε απόλυτες τιμές). 

δ. Μέσο προϊόν (Average Product, ΑΡ) είναι ο λόγος του συνολικού προϊόντος προς τις μονάδες 

του μεταβλητού συντελεστή. 

ε. Οι μεταβολές του οριακού προϊόντος είναι μικρότερες από αυτές του μέσου. 
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Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα 

του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Α2. Επειδή η τιμή ενός αγαθού αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον, «σήμερα» παρατηρείται: 

α. αύξηση της ζητούμενης ποσότητας, ως αποτέλεσμα της αύξησης της ζήτησης του αγαθού. 

β. αύξηση της ζητούμενης ποσότητας, ως αποτέλεσμα της μείωσης της τιμής του αγαθού. 

γ. αύξηση της ζητούμενης ποσότητας, ως αποτέλεσμα της μείωσης της ζήτησης του αγαθού. 

δ. μείωση της ζητούμενης ποσότητας, ως αποτέλεσμα της αύξησης της τιμής του αγαθού. 

Α3. Στην περίπτωση που το οριακό προϊόν είναι μικρότερο από το μέσο προϊόν, η αύξηση του 

μεταβλητού συντελεστή έχει ως αποτέλεσμα: 

α. την αύξηση του μέσου προϊόντος. 

β. τη μείωση του μέσου προϊόντος. 

γ. την αύξηση του μέσου προϊόντος με φθίνοντα ρυθμό. 

δ. την αύξηση του συνολικού προϊόντος με αύξοντα ρυθμό. 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να περιγράψετε την ταυτόχρονη μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας και της ζήτησης 

(απαιτείται διάγραμμα) (μονάδες 13). 

Β2. Να περιγράψετε την έννοια της παραγωγής και τα χαρακτηριστικά της (δεν απαιτούνται 

παραδείγματα) (μονάδες 12). 
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ΘΕΜΑ Γ 

Δίνεται ο πίνακας παραγωγής μιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο και 

χρησιμοποιεί ως μοναδικό συντελεστή την εργασία. 

L 1 2 3 4 5 6 7 

AP 20 30 40 40 36 32 27 

 

Γ1. Να βρείτε το συνολικό προϊόν και το οριακό προϊόν σε κάθε επίπεδο απασχόλησης (μονάδες 

5). 

Γ2. Να σχεδιάσετε τις καμπύλες του μέσου προϊόντος και του οριακού προϊόντος (μονάδες 5). 

Γ3. Από ποια μονάδα εργασίας και μετά εμφανίζονται οι συνέπειες του νόμου της φθίνουσας 

απόδοσης; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας και να εξηγήσετε την ισχύ του (μονάδες 5). 

Γ4. Ποια είναι η μεταβολή της παραγωγής, αν αυξηθούν οι μονάδες εργασίας από 2,5 σε 5,5 

(μονάδες 5); 

Γ5. Αν ο μισθός είναι 50 χρηματικές μονάδες, να υπολογίσετε τη μεταβολή του κόστους καθώς οι 

εργάτες αυξάνονται από 1,5 σε 3,5 (μονάδες 5). 
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ΘΕΜΑ Δ 

Ένας καταναλωτής Α καταναλώνει δύο αγαθά, Χ και Ψ, τα οποία είναι υποκατάστατα μεταξύ τους 

και η ζήτησή τους είναι γραμμική. Η αρχική τιμή του αγαθού Χ στην αγορά είναι 40 ευρώ και η 

ζητούμενη ποσότητα είναι 320 μονάδες. Καθώς η τιμή του Χ αυξάνεται κατά 50%, με ED= -0,25, η 

ζητούμενη ποσότητα γίνεται QB. 

Δ1. Να προσδιορίσετε τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Χ (μονάδες 4) και να την 

σχεδιάσετε (μονάδες 3). 

Δ2. Να αιτιολογήσετε τη μεταβολή της συνολικής δαπάνης για το αγαθό Χ, καθώς η τιμή αυξάνεται 

από 100 σε 150 ευρώ, κάνοντας χρήση της ελαστικότητας της ζήτησης (μονάδες 5). 

Δ3. Η αρχικά ζητούμενη ποσότητα του αγαθού Ψ είναι 200 κιλά. Αν αυξηθεί το εισόδημα 15% 

(εισοδηματική ελαστικότητα 2) και μετά αυξηθεί η τιμή 20% (ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή 

-0,5), να υπολογίσετε τη τελική ζητούμενη ποσότητα (μονάδες 4). Να παρουσιάσετε σε διάγραμμα 

τις παραπάνω μεταβολές του υποερωτήματος αυτού (μονάδες 3). 

Δ4. Η συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Χ είναι 𝑄𝐷 = 400 − 2𝑃. H κατά 20% αύξηση της τιμής του 

αγαθού Ψ μεταβάλλει τη ζήτηση του αγαθού Χ κατά 20%. Να προσδιορίσετε τη νέα συνάρτηση 

ζήτησης του αγαθού Χ (μονάδες 3). Αν η τιμή του αγαθού Χ συνεχίσει να είναι 40 ευρώ και μετά τη 

μεταβολή της ζήτησης, να υπολογίσετε ποια θα πρέπει να είναι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής 

ώστε οι επιχειρήσεις να εισπράττουν τα μέγιστα έσοδα (μονάδες 3).  
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ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


