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Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
                                                                                                             προςανατολιςμού 

 

ΘΕΜΑ Α 
  Α1.  Να αναφέρεται σε ποια κατηγορίες αγαθών ανήκει ένα ταξί, ένα στυλό ενός μαθητή και το βιβλίο του 

σχολείου. 

                               (Μονάδες  5) 

Α2.  Να περιγράψετε τι θα συμβεί στη καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων αν αυξηθεί η ανεργία. 

                               (Μονάδες  5) 

Α3.   Να περιγράψετε τι θα συμβεί στη ζητούμενη ποσότητα και τι στη ζήτηση ενός αγαθού α αυξηθεί: 

 Α. η τιμή του αγαθού αυτού 

 Β.  η τιμή του συμπληρωματικού του. 

     (Μονάδες  5)            

        

ΘΕΜΑ B 
Β.1  Να περιγράψετε τθν αβεβαιότθτα ςτθν οικονομικι ηωι. 

(Μονάδες 8) 

Β.2 Να περιγράψετε τθν ζννοια τθσ παραγωγισ         

(Μονάδες 12) 

 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 Γ.1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να βρεζεί ηο ελαιιαθηηθό θόζηος ηοσ αγαζού υ ζε όροσς ηοσ τ. 

Να βρεζεί αλ ο ζσλδσαζκός (39,20) είλαη εθηθηός. 

Γηα ηης πρώηες 20 κολάδες ηοσ αγαζού Χ πόζες κολάδες ηοσ αγαζού Ψ ζσζηάδοληαη; 

                (Μονάδες 35) 

  
 

ΘΕΜΑ Δ 

Γ1 Αλ ε ηηκή ελός αγαζού είλαη 50 όηαλ ε δεηούκελε ποζόηεηα είλαη 200, λα βρεζεί ποηα είλαη ε ηηκή ηοσ αγαζού γηα 

δεηούκελε ποζόηεηα 450 θαη πόζε είλαη ε δεηούκελε ποζόηεηα ηοσ αγαζού όηαλ ε ηηκή είλαη 5. Γλφρίδεηαη όηη ε 
ειαζηηθόηεηα δήηεζες είλαη -1,2 θαη όιοη οη σπόιοηποη προζδηορηζηηθοί παράγοληες παρακέλοσλ ζηαζεροί. 
Ποηα είλαη ε ζσλοιηθή δαπάλε ηφλ θαηαλαιφηώλ όηαλ ε ηηκή είλαη 300; 

                                          
(μονάδες 30) 

Συνδυασμοί  Αγαθό Χ Αγαθό Ψ 

Α  0 34 

Β  10 22 

Γ  16 16 

Γ  28 6 

Δ  40 2 

ΣΤ  64 0 
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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 αντιγράψετε τα 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  .  


