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ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ
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 λήψη των αποφάσεων των οικονοµούντων ατόµων δε βασίζεται στη
βεβαιότητα του αποτελέσµατος, αλλά στις προσδοκίες που τα άτοµα
διαµορφώνουν για τα αποτελέσµατα των πράξεών τους.
β. Μακροχρόνια περίοδος είναι το χρονικό διάστηµα, µέσα στο οποίο η επιχείρηση
µπορεί να µεταβάλλει τις ποσότητες όλων των παραγωγικών συντελεστών.
γ. Όταν το οριακό προϊόν γίνεται µηδέν, το συνολικό προϊόν αποκτά την ελάχιστη
τιµή του.
δ. Ο νόµος της φθίνουσας ή µη ανάλογης απόδοσης ισχύει στη βραχυχρόνια περίοδο
µε δεδοµένη και αµετάβλητη τεχνολογία.
ε. Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της µεταβολής του συνολικού προϊόντος προς τη
µεταβολή του συνολικού κόστους.
Μονάδες 15

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.

Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό αυξάνεται όταν:
η τιµή του αγαθού αυξάνεται και η ζήτησή του είναι ελαστική
η τιµή του αγαθού αυξάνεται και η ζήτησή του είναι ανελαστική
η τιµή του αγαθού µειώνεται και η ζήτησή του είναι ανελαστική
η τιµή του αγαθού µειώνεται και η ελαστικότητα της ζήτησής του είναι ίση µε τη
µονάδα.
Μονάδες 5
Η τιµή ισορροπίας ενός κανονικού αγαθού αυξάνεται όταν:

α.
β.
γ.
δ.

Α3.

α.
β.
γ.
δ.

η προσφορά µειώνεται και η ζήτηση παραµένει σταθερή
η ζήτηση παραµένει σταθερή και η προσφορά αυξάνεται
η προσφορά αυξάνεται και η ζήτηση µειώνεται
η προσφορά παραµένει σταθερή και η ζήτηση µειώνεται.
Μονάδες 5
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ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Β
Β1.

Να αναπτύξετε τις ιδιότητες της εξέλιξης και του πολλαπλασιασµού των οικονοµικών
αναγκών.
Μονάδες 8

Β2.

Να αναπτύξετε τους βασικούς λόγους που συντελούν στην εξέλιξη και τον
πολλαπλασιασµό των οικονοµικών αναγκών.
Μονάδες 10

Β3.

Να αναπτύξετε την ιδιότητα του κορεσµού των οικονοµικών αναγκών.
Μονάδες 7

ΟΜΑ∆Α ΤΡΙΤΗ
ΘΕΜΑ Γ
Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα παραγωγικών δυνατοτήτων µιας
υποθετικής οικονοµίας η οποία, µε δεδοµένη τεχνολογία, παράγει µόνο τα αγαθά Χ, Ψ,
χρησιµοποιώντας αποδοτικά όλους τους παραγωγικούς συντελεστές της.
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Γ1.

Κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισµούς στο τετράδιό σας, να συµπληρώσετε τα
πέντε κενά του πίνακα στα οποία υπάρχουν ερωτηµατικά.
Μονάδες 10

Γ2.

Να εξετάσετε υπολογιστικά, µε τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας, ποιος από τους
παρακάτω συνδυασµούς βρίσκεται επί, ποιος δεξιά και ποιος αριστερά της καµπύλης
παραγωγικών δυνατοτήτων.
α) Κ (Χ = 60, Ψ = 180),
γ) Μ (Χ = 15, Ψ = 265)

β) Λ (Χ = 110, Ψ = 50) και
Μονάδες 9

Γ3.

Να υπολογίσετε πόσες µονάδες από το αγαθό Ψ θα θυσιαστούν προκειµένου να
παραχθούν οι πρώτες 100 µονάδες του αγαθού Χ.
Μονάδες 3

Γ4.

Να χαρακτηρίσετε τον συνδυασµό που αντιστοιχεί σε 50 µονάδες του αγαθού Χ και
160 µονάδες του αγαθού Ψ. Τι συµβαίνει στην οικονοµία, όταν παράγεται αυτός ο
συνδυασµός;
Μονάδες 3
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ΟΜΑ∆Α ΤΕΤΑΡΤΗ
ΘΕΜΑ ∆
Οι αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι γραµµικές. Όταν το
εισόδηµα των καταναλωτών είναι 40.000 ευρώ, η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας του
αγαθού είναι 60 ευρώ και 200 κιλά αντίστοιχα. Αν το εισόδηµα των καταναλωτών αυξηθεί
από 40.000 σε 44.000 ευρώ, η νέα τιµή και ποσότητα ισορροπίας του αγαθού γίνονται 80
ευρώ και 240 κιλά αντίστοιχα.
∆1.

Να βρεθεί η αγοραία συνάρτηση προσφοράς του αγαθού.
Μονάδες 5

∆2.

Αν στην τιµή των 60 ευρώ η εισοδηµατική ελαστικότητα είναι 3, να βρεθεί η αγοραία
συνάρτηση ζήτησης του αγαθού που αντιστοιχεί στο εισόδηµα των 44.000 ευρώ.
Μονάδες 10

∆3.

Να υπολογίσετε την ελαστικότητα προσφοράς του αγαθού, όταν η τιµή αυξάνεται
από 60 σε 80 ευρώ. Να χαρακτηρίσετε την προσφορά του αγαθού.
Μονάδες 5

∆4.

Με βάση την αγοραία συνάρτηση ζήτησης που αντιστοιχεί στο εισόδηµα των 44.000
ευρώ και την αγοραία συνάρτηση προσφοράς, να βρεθεί σε ποια τιµή παρουσιάζεται
πλεόνασµα 60 κιλών.
Μονάδες 5
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