
 

ΑΡΥΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΧΡΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-2

 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

Α. Να ζεκεηώζεηε ζσζηό (Σ) ή ιάζνο (Λ) ζηα παξαθάησ: 

    1) Καηαλαισηά είλαη ηα αγαζά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 

άκεζε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ αλζξώπνπ   (Σ)   (Λ) 

    2) Ο ζπληειεζηήο παξαγσγήο εξγαζία πεξηιακβάλεη θαη ην 

αλζξώπηλν θεθάιαην   (Σ)   (Λ)  

    3) Όηαλ ζε κηα νηθνλνκία κεηώλεηαη ε αλεξγία ηόηε ε Κ.Π.Γ. 

κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα δεμηά.    (Σ)   (Λ) 

    4) Σύκθσλα κε ην λόκν ηεο δήηεζεο ε αύμεζε ηεο ηηκήο ελόο 

αγαζνύ πξνθαιεί κείσζε ηεο δήηεζεο ηνπ αγαζνύ    (Σ)   (Λ) 

    5) Αλ δπν αγαζά είλαη ππνθαηάζηαηα  θαη  κεησζεί ε ηηκή ηνπ 

ελόο, ηόηε ζα κεησζεί ε δήηεζε ηνπ άιινπ    (Σ)   (Λ) 

                                                                          (15 μονάδες)                    

 

 

Β. Να ζεκεηώζεηε  ηε  ζσζηή  απάληεζε : 

1) Οη ξνέο πξντόλησλ, παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ θαη ρξήκα- 

ηνο πνπ παξαηεξνύληαη ζην νηθνλνκηθό θύθισκα: 

α. είλαη ζπλερείο θαη έρνπλ πάληνηε ην ίδην κέγεζνο 

β. δελ είλαη ζπλερείο θαη έρνπλ πάληνηε ην ίδην κέγεζνο 

γ. είλαη ζπλερείο θαη δελ έρνπλ πάληνηε ην ίδην κέγεζνο 

δ. δελ είλαη ζπλερείο θαη δελ έρνπλ πάληνηε ην ίδην κέγεζνο 

 

2) Ζ δήηεζε ελόο θαηώηεξνπ αγαζνύ απμάλεηαη όηαλ: 

α. κεηώλεηαη ε ηηκή ηνπ 

β. απμάλεηαη ε ηηκή ελόο ζπκπιεξσκαηηθνύ ηνπ 

γ. απμάλεηαη ην εηζόδεκα ησλ θαηαλαισηώλ 

δ. κεηώλεηαη ην εηζόδεκα ησλ θαηαλαισηώλ 

 

 

                                                                            (10 μονάδες) 



 

ΘΕΜΑ  2
ο 

 

Να αλαιπζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή                                                                            

                                                                       (25 μονάδες)                                                          
 

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
 

 

 
Γίλνληαη νη αθόινπζνη πίλαθεο αηνκηθήο δήηεζεο γηα ηα αγαζά 

Χ θαη Ψ 

 

ΑΓΑΘΟ Υ  ΑΓΑΘΟ Φ 

P QD P QD 

5 60 2 80 

10 30 4 60 

15 20 6 40 

20 15 8 20 

 

Α)Να αηηηνινγήζεηε πνηνύ αγαζνύ ε ζπλάξηεζε δήηεζεο είλαη 

ηζνζθειήο ππεξβνιή θαη πνηνπ γξακκηθή.  (6 κνλάδεο)                       

Β)Να βξεζνύλ νη ζπλαξηήζεηο δήηεζεο.  (7 κνλάδεο) 

Γ)Να βξεζεί ε αγνξαία ζπλάξηεζε δήηεζεο γηα ην αγαζό Ψ, αλ 

ζηελ αγνξά ζπκκεηέρνπλ 10 όκνηνη  θαηαλαισηέο και να 

ζχεδιαζηεί. (7 κνλάδεο) 

Γ) Λακβάλνληαο ππόςε ηελ αγνξαία ζπλάξηεζε δήηεζεο πνπ 

βξήθαηε ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα, λα βξεζεί ε λέα αγνξαία 

ζπλάξηεζε δήηεζεο γηα ην αγαζό Ψ, αλ γλσξίδεηε όηη κηα 

κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ θαηαλαισηώλ είρε σο απνηέιεζκα ηε 

κεηαβνιή ηεο δήηεζεο θαηά 20%.  (5 κνλάδεο) 
 

 

                                                                              (25 μονάδες) 

 
 

 



ΘΕΜΑ 4
ο
 

 

   Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο παξαγσγήο ησλ δύν αγαζώλ Χ 

θαη  Ψ πνπ παξάγεη κηα νηθνλνκία: 

ΤΝΔΤΑΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Υ ΑΓΑΘΟ Φ ΚΕΦ ΚΕΥ 

Α ; ;   

   ; ; 

Β 60 ;   

   ; ; 

Γ ; 92   

   ; ; 

Γ ; ;   

   ; ; 

Δ 120 60   

   ; 1 

Ε ; ;   

   0,5 ; 

Ζ 160 0   

 

Α. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηεο άζθεζεο (όπνπ ππάξρνπλ 

εξσηεκαηηθά) αλ γλσξίδεηε όηη: 

α) αλ απαζρνιεζνύλ όινη νη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο ζηελ 

παξαγσγή ηνπ αγαζνύ Ψ παξάγνληαη 120 κνλάδεο Ψ, 

β) γηα λα παξαρζεί κηα κνλάδα αγαζνύ Ψ από ηνλ ζπλδπαζκό Β 

ζηνλ ζπλδπαζκό Α ζπζηάδνληαη 3 κνλάδεο αγαζνύ Χ, 

γ) γηα λα παξαρζεί κηα κνλάδα αγαζνύ Χ από ηνλ ζπλδπαζκό Β 

ζηνλ ζπλδπαζκό Γ ζπζηάδνληαη 0,4 κνλάδεο αγαζνύ Ψ, 

δ) ε παξαγσγή ηνπ αγαζνύ Χ απμάλεηαη από ηνλ ζπλδπαζκό Γ 

ζηνλ ζπλδπαζκό Γ θαηά 25%, 

ε) γηα λα παξαρζνύλ νη 60 ηειεπηαίεο κνλάδεο αγαζνύ Χ 

ζπζηάδνληαη 78 κνλάδεο αγαζνύ Ψ. 

                                                                              (18 κνλάδεο) 

Β. Ο ζπλδπαζκόο Κ (Χ = 110, Ψ = 67) είλαη εθηθηόο γηα ηελ 

νηθνλνκία απηή; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

                                                                              (7 κνλάδεο) 

                                                                              (25 μονάδες) 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ! 



 


