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ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙO 3 

 

ΘΕΜΑ Α 
       

Για τισ παρακϊτω προτϊςεισ  να γρϊψετε ςτο τετρϊδιο ςασ το γρϊμμα τησ κϊθε μιασ και δύπλα 
την ϋνδειξη Σωςτό  αν η πρόταςη εύναι ςωςτό, ό Λϊθοσ αν η πρόταςη εύναι λανθαςμϋνη  
 
Α1)Ο νόμοσ τησ φθύνουςασ ό μη ανϊλογησ απόδοςησ ιςχύει επειδό δεν μεταβϊλλονται οι αναλογύεσ που 
υπϊρχουν κϊθε φορϊ ανϊμεςα ςτουσ ςταθερούσ και τουσ μεταβλητούσ ςυντελεςτϋσ.  
 
Α2) Με τη βελτύωςη τησ τεχνολογύασ η καμπύλη ςυνολικού προώόντοσ μετατοπύζεται προσ τα κϊτω και 
ϋτςι ςτισ ύδιεσ ποςότητεσ εργαςύασ αντιςτοιχεύ μεγαλύτερο προώόν. 
 
Α3) Όταν η επιχεύρηςη δεν παρϊγει προώόν επιβαρύνεται μόνο με μεταβλητό κόςτοσ. 
 
Α4)Στη βραχυχρόνια περύοδο παραγωγόσ, η ςυμπεριφορϊ του ςυνολικού, του μϋςου και του οριακού 
προώόντοσ εξηγεύται από το νόμο τησ φθύνουςασ ό μη ανϊλογησ απόδοςησ. 
 
Α5)Η καμπύλη του ςταθερού κόςτουσ εύναι μια ευθεύα γραμμό παρϊλληλη ςτον ϊξονα του κόςτουσ. 
 

(Μονάδες  15) 

Στισ επόμενεσ προτϊςεισ να γρϊψετε ςτο τετρϊδιό ςασ τον αριθμό τησ πρόταςησ και 
δύπλα του το γρϊμμα που αντιςτοιχεύ ςτη ςωςτό απϊντηςη 
 
Α6) Ο νόμοσ τησ φθύνουςασ απόδοςησ αρχύζει να λειτουργεύ, όταν:  
α) το μϋςο προώόν εύναι ύςο με το οριακό προώόν  
β) το ςυνολικό προώόν γύνεται μϋγιςτο  
γ) το οριακό προώόν γύνεται αρνητικό  
δ) το οριακό προώόν αρχύζει να μειώνεται. 
 
Α7) Μια επιχεύρηςη λειτουργεύ με μοναδικό μεταβλητό ςυντελεςτό την εργαςύα. Όταν 
απαςχολεύ 6 εργϊτεσ το προώόν που παρϊγει εύναι 72 μονϊδεσ. Όταν προςλϊβει ϋναν ακόμα 
εργϊτη, το μϋςο προώόν εύναι 10. Το οριακό προώόν του επιπλϋον εργϊτη εύναι: 
α) 6 
β) 2 
γ) -2 
δ) 0 

(Μονάδες  10) 

 

ΘΕΜΑ B 
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Β.1  Να εξηγόςετε τη πορεύα τησ καμπύλησ του μϋςου ςυνολικού κόςτουσ, του μϋςου 
μεταβλητού κόςτουσ και  του μϋςου ςταθερού κόςτουσ.                                                                                                                                                        

(Μονάδες  25) 

 

ΘΕΜΑ Γ 
 

Δύνεται ο ακόλουθοσ πύνακασ, που παρουςιϊζει τη παραγωγό μιασ επιχεύρηςησ ςτη 
βραχυχρόνια περύοδο: 
 
L Q AP MP 
0    
1 160   
2  200  
3    
4   120 
5  160  
6 840   
7    
8  100  
 
Γ.1 Να ςυμπληρώςετε τον πύνακα αν εύναι γνωςτό ό,τι η επιχεύρηςη μεγιςτοποιεύ το μϋςο 
προώόν ςτουσ 3 εργϊτεσ και το ςυνολικό προώόν γύνεται μϋγιςτο ςτουσ 7 εργϊτεσ. 

(Μονάδες 15) 
Γ.2 Με τη πρόςληψη ποιανού εργϊτη αρχύζει η ιςχύσ του Νόμου τησ Φθύνουςασ η μη ανϊλογησ 
απόδοςησ και γιατύ? 

(Μονάδες 5) 
                                                                                                                                                                                        
Γ.3 Ένασ γεωργόσ παρϊγει ϋνα προώόν Χ χρηςιμοποιώντασ ωσ παραγωγικούσ ςυντελεςτϋσ 
ςτρϋμματα γησ και εργϊτεσ. Το 2017 καλλιεργεύ 25 ςτρϋμματα γησ και απαςχολεύ 40 εργϊτεσ. 
Την επόμενη χρονιϊ (2018) καλλιεργεύ 30 ςτρϋμματα γησ και απαςχολεύ 47 εργϊτεσ. 
Βριςκόμαςτε ςτη βραχυχρόνια ό ςτη μακροχρόνια περύοδο το 2018? Να αιτιολογόςετε  την 
απϊντηςό ςασ.  

(Μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ Δ 

 

Η Επιχεύρηςη ΑΑΑ λειτουργεύ ςτη βραχυχρόνια περύοδο και για τη παραγωγό του προώόντοσ τησ 
χρηςιμοποιεύ εργαςύα μια πρώτη ύλη και το κτύριο για το οπούο καταβϊλει ενούκιο.  Η αμοιβό κϊθε 
μονϊδασ εργαςύασ εύναι w=360 χρηματικϋσ μονϊδεσ. Οι δαπϊνεσ τησ επιχεύρηςησ για το ενούκιο του 
κτηρύου και την πρώτη ύλη δεν δύνονται. Λαμβϊνοντασ υπόψη τα ςτοιχεύα του ακόλουθου πύνακα:  
 
L Q AP VC TC 
3  5 3780  
4  4,5  5400 
 
Δ.1 Να υπολογύςετε τη ποςότητα του προώόντοσ που παρϊγεται όταν η επιχεύρηςη χρηςιμοποιεύ 3 και 4 

μονϊδεσ εργαςύασ (L);.                                                                                                                                                                (Μονάδες 5) 

Δ.2 Να υπολογύςετε το κόςτοσ τησ πρώτησ ύλησ ανϊ μονϊδα προώόντοσ (c);(Μονάδες 4) 

Δ.3 Να υπολογύςετε το ενούκιο που καταβϊλλει η επιχεύρηςη.                                                                       (Μονάδες 4) 

Δ.4 Πόςο θα αυξηθεύ το μεταβλητό κόςτοσ (VC), αν η παραγωγό αυξηθεύ από 17 ςε 18 μονϊδεσ 

προώόντοσ;(Μονάδες 4) 

Δ.5 Να υπολογιςτεύ το μεταβλητό κόςτοσ ανϊ μονϊδα προιόντοσ όταν η επιχεύρηςη χρηςιμοποιεύ 3 και 

4 μονϊδεσ εργαςύασ (L)(Μονάδες 4) 

Δ.6 Να υπολογιςτεύ η ποςότητα παραγωγόσ Q για L=5, αν γνωρύζουμε ότι ςτον πϋμπτο εργϊτη το μϋςο 

προώόν εύναι μϋγιςτο. (Μονάδες 4) 

 
ΜΟΝΑΔΕΣ 25 

 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταηομζνους) 
Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των 
απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετετα κζματα ςτο τετράδιο και να μθν γράψετε 
πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ. 
Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα 
βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε στο τετράδιό σας ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για 
πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 
 
Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  . 


