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ΘΔΜΑ Α 
 Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ πος ακολοςθούν, γπάθονηαρ ζηο 
ηεηπάδιό ζαρ δίπλα ζηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζε κάθε πεπίπηυζη 
ηη Λέξη Συζηό, αν η ππόηαζη είναι ζυζηή ή Λάθορ αν είναι 
λανθαζμένη 
 

Α1.  Ζ επηδίσμε ηεο κέγηζηεο ρξεζηκόηεηαο, δελ απνηειεί πάληνηε βαζηθό 
ραξαθηεξηζηηθό ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή ζηε δήηεζε αγαζώλ. 
 
Α2. Σηελ ηζνζθειή ππεξβνιή, ηα Σπλνιηθά Έζνδα ησλ παξαγσγώλ, 
παξακέλνπλ ζηαζεξά. 
 
Α3 Μηα επηρείξεζε ζα  απμήζεη ηε ηηκή ηνπ πξντόληνο πνπ παξάγεη, εθόζνλ 
απηό έρεη αλειαζηηθή δήηεζε. 
 
Α4 Γηα ην θαλνληθό αγαζό Φ δηαπηζηώλεηαη κηα αύμεζε ηεο ηηκήο θαη  κηα 
πξνζδνθία γηα κειινληηθή αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ. Σε απηή ηε πεξίπησζε, ε 
ηειηθή πνζόηεηα πνπ ζα δεηήζνπλ νη θαηαλαισηέο ζα είλαη πάληνηε 
κεγαιύηεξε από ηελ αξρηθή. 
 
Α5  Ο πξνζδηνξηζηηθόο παξάγνληαο αξηζκόο ησλ θαηαλαισηώλ ελδηαθέξεη ηελ 
αηνκηθή θαη ηελ αγνξαία θακπύιε δήηεζεο. 

 
Σηιρ παπακάηυ πποηάζειρ να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό 
ηηρ ππόηαζηρ και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή 
απάνηηζη. 
 
Α6 ΤΤαα  ααγγααζζάά  ΑΑ  θθααηη  ΒΒ  εείίλλααηη  ππππννθθααηηάάζζηηααηηαα,,  εελλώώ  ηηαα  ααγγααζζάά  ΑΑ  θθααηη  ΓΓ  εείίλλααηη  
ζζππκκππιιεεξξσσκκααηηηηθθάά    ΌΌηηααλλ  όόιιννηη  ννηη  ππααξξάάγγννλληηεεοο  ππααξξαακκέέλλννππλλ  ζζηηααζζεεξξννίί  κκηηαα  κκεείίσσζζεε  
ζζηηεε  ηηηηκκήή  ηηννππ  ΑΑ  ζζαα  ννδδεεγγήήζζεεηη::  
α) Μόλν ζε κηα αύμεζε ηεο δήηεζεο ηνπ Β  
β) Μόλν ζε κηα κείσζε ηεο δήηεζεο ηνπ Γ 
γ) Σε κηα αύμεζε ηεο δήηεζεο ηνπ Β θαη ζε κηα αύμεζε ηεο δήηεζεο ηνπ Γ 
δ) Σε κηα κείσζε ηεο δήηεζεο ηνπ Β θαη ζε κηα κεηαηόπηζε ηεο θακπύιεο 
δήηεζεο ηνπ αγαζνύ Γ πξνο ηα δεμηά.   
 
Α7: ΌΌηηααλλ  εε  ζζππλλάάξξηηεεζζεε  δδήήηηεεζζεεοο  έέρρεεηη  ηηεε  κκννξξθθήή  ηηεεοο  ηηζζννζζθθεειιννύύοο  ππππεεξξββννιιήήοο,,  
έέλλααοο  ππααξξάάγγννλληηααοο  ππννππ  δδεελλ  κκππννξξεείί  λλαα  ππξξννθθααιιέέζζεεηη  ααιιιιααγγήή  ηηεεοο  ζζππλλάάξξηηεεζζεεοο  
δδήήηηεεζζεεοο  εελλόόοο  ααγγααζζννύύ  ΧΧ  εείίλλααηη::  
α) Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ θαηαλαισηώλ πνπ επηζπκνύλ ην αγαζό Χ  
β) Ζ αιιαγή ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπο ζεξηλνύο κήλεο 
γ) Ζ πξνζδνθία γηα αύμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ζην κέιινλ 
δ) Καλέλα από ηα παξαπάλσ 
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ΘΔΜΑ Β 
 

Από ηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο δήηεζεο θαη ειαζηηθόηεηαο ηη γλσξίδεηε: 
α) Γηα ηελ θακπύιε δήηεζεο κε ειαζηηθόηεηα ίζε κε ην κεδέλ. 
β) Γηα ηελ θακπύιε δήηεζεο κε ειαζηηθόηεηα πνπ ηείλεη ζην άπεηξν. 
γ) Τελ θακπύιε δήηεζεο κε ειαζηηθόηεηα ίζε κε ηε κνλάδα. 
δ) Τελ ειαζηηθόηεηα ζηελ επζεία θακπύιε δήηεζεο. 
Να γίλνπλ θαη ηα ζρεηηθά δηαγξάκκαηα 

 
ΜΟΝΑΓΔΣ 25 (5+5+4+11) 
 
 
ΘΔΜΑ Γ 
 
ΣΣηηννλλ  εεππόόκκεελλνν  ππίίλλααθθαα  ππννππ  ααθθννξξάά  ηηεελλ  ααηηννκκηηθθήή  θθαακκππύύιιεε  δδήήηηεεζζεεοο,,  δδίίλλννλληηααηη  εε  
ηηηηκκήή Pα  θθααηη  εε  ππννζζόόηηεεηηαα  Qdα  ηηννππ  ααγγααζζννύύ  αα,,  εε  ηηηηκκήή  Pβ  ηηννππ  ααγγααζζννύύ  ββ  ππννππ  
εείίννααιι  ςςπποοκκααηηάάζζηηααηηοο    ηηννππ  αα,,  εε  ηηηηκκήή  Pγ  ηηννππ  ααγγααζζννύύ  γγ  ππννππ  εείίλλααηη  
ζζππκκππιιεεξξσσκκααηηηηθθόό    ηηννππ  αα  θθααηη  ηηνν  εεηηζζόόδδεεκκαα  YY  ηησσλλ  θθααηηααλλααιισσηηώώλλ..    
  
 Pα Qdα Pβ Y Pγ 

Α 1 30 20 2000 3 

Β 1,5 25 20 2000 5 

Γ 2 20 20 2000 3 

Γ 3 10 20 2000 4 

Δ 3 5 20 4000 4 

Ση 5 22 8 5000 4 

Ε 5 25 25 9000 5 

 
Λακβάλνληαο ππόςε ηνλ πίλαθα: 
 
Γ1 Ζ ζπλάξηεζε δήηεζεο είλαη γξακκηθή ή ηζνζθειήο ππεξβνιή; Να 
αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο, λα βξεζεί ε αιγεβξηθή  κνξθή ηεο 
ζπλάξηεζεο θαη λα ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή παξάζηαζε. 
 
Γ2  Να βξεζεί ν ζπλδπαζκόο ηηκήο θαη δεηνύκελεο πνζόηεηαο γηα ηνλ νπνίν 
ηζρύεη Ed=-1. 
 
Γ3 Να ππνινγηζηεί ε εηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα όηαλ ην εηζόδεκα απμάλεηαη 
θαη λα ραξαθηεξηζηεί ην αγαζό ζύκθσλα κε απηή. 
 
Γ4 Να ππνινγίζεηε ηελ ηνμνεηδή ειαζηηθόηεηα δήηεζεο θαη λα  ραξαθηε- 
ξίζεηε ηε δήηεζε ζύκθσλα κε απηή. 
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Γ5 Να ππνινγηζηεί ε ειαζηηθόηεηα δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή  Δd, όηαλ ε ηηκή 
κεηώλεηαη από 2 ζε 1,5 . 
 
Γ6 Πνηα ζα είλαη ε αιγεβξηθή κνξθή ηεο αγνξαίαο θακπύιεο δήηεζεο, αλ ζηελ 
αγνξά ππάξρνπλ 20 όκνηνη θαηαλαισηέο; 
 
Γ7 Λακβάλνληαο ππόςε ηελ αγνξαία ζπλάξηεζε δήηεζεο πνπ βξήθαηε ζην 
πξνεγνύκελν εξώηεκα, κηα αύμεζε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηώλ έρεη 
σο απνηέιεζκα ηελ κεηαβνιή ηεο ζπλάξηεζεο δήηεζεο θαηά 10%. Να βξεζεί 
ε λέα ζπλάξηεζε δήηεζεο. 
 

ΜΟΝΑΓΔΣ (7+3+3+4+3+2+3) 
 

ΘΔΜΑ Γ 
 
Ζ αξρηθή δεηνύκελε πνζόηεηα ηνπ αγαθού Φ είλαη Qd=300 κνλάδεο θαη ε 
ηηκή ηνπ από P=40 απμάλεηαη θαηά 10%. Σηε ζπλέρεηα ην εηζόδεκα 
κεηαβάιιεηαη θαηά 20% κε απνηέιεζκα ε δεηνύκελε πνζόηεηα λα απμάλεηαη. 
Αλ ε ειαζηηθόηεηα δήηεζεο σο πξνο ηε ηηκή είλαη lEdl=2 θαη ε εηζνδεκαηηθή 
ειαζηηθόηεηα ΔΥ =-2: 
 
Γ1 Τν εηζόδεκα ζα κεησζεί ή ζα απμεζεί θαη γηαηί; Να βξεζεί ε ηειηθή 
δεηνύκελε πνζόηεηα.  
 
Γ2 Να βξεζεί ε αξρηθή ζπλάξηεζε δήηεζεο ηνπ αγαζνύ Φ θαη λα ππνινγηζηεί 
ε ειαζηηθόηεηα δήηεζεο σο πξνο ηε ηηκή, όηαλ ε ηηκή απμάλεηαη από 40 ζε 50 
ρξεκαηηθέο κνλάδεο. 
 
Γ3 Να εμεγήζεηε ηε κεηαβνιή πνπ ζα ζπκβεί ζηελ ηειηθή ζπλνιηθή δαπάλε 
ηνπ αγαθού Φ. 
 
Γ4 Τη είδνπο αγαζό είλαη ην Φ; 
 
Γ5 Να γίλεη δηαγξακκαηηθή απεηθόληζε θαη λα εμεγεζνύλ νη κεηαβνιέο.  

 
ΜΟΝΑΓΔΣ 25   (14+2+4+1+4) 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΤΥΦΙΑ !!!!! 
 
 
 
 
 
 


