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ΘΕΜΑ Α 

 Α.1 Να διατυπώσετε τον νόμο της ζήτησης των αγαθών. Έπειτα να ερμηνεύσετε τους λόγους για τους οποίους 

ισχύει.           (μονάδες 5) 

Α.2 Να σημειώσετε ως Σωστό ή Λάθος τις παρακάτω προτάσεις: 

1. Η ελαστικότητα ζήτησης σημείου δίνεται από τον τύπο 
D

Q P
E

P Q


 


 

2.Αν αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών, τότε η καμπύλη της ζήτησης μετατοπίζεται όλη δεξιά. 

3.Αν αυξηθεί ο Φ.Π.Α στον καφέ τότε η καμπύλη ζήτησης στο τσάι, θα μετατοπιστεί δεξιά. 

4.Αν η 1
D

E  και η τιμή αυξηθεί, τότε θα αυξηθούν και τα έσοδα της επιχείρησης. 

5.  Στην ευθεία καμπύλη ζήτησης η συνολική δαπάνη είναι μέγιστη στο σημείο όπου 0
D

E   

           (μονάδες 10) 

Α.3 Να αναφέρεται τι θα συμβεί στην καμπύλη ζήτησης του ελαιόλαδου όταν. 

1. Αυξηθεί ο Φ.Π.Α 

2. Προσδοκάται μείωση της τιμής του. 

3. Μειωθεί η τιμή στο βούτυρο 

4.Αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών. 

5.Μειωθεί η τιμή της πατάτας. 

           (μονάδες 10) 

  

 

ΘΕΜΑ B 

Β.1 Ζςτω 2 καταναλωτζσ με ςυναρτιςεισ ηιτθςθσ 1 0 2
A

D
Q P   και  3 0 3

B
D

Q P  .  

i. Να ςχεδιάςετε τισ ατομικζσ, αλλά και τθν αγοραία καμπφλθ ηιτθςθσ.    (Μονάδες 7) 
ii. Να βρείτε τθν ςυνολικι δαπάνθ των καταναλωτϊν για κάκε επίπεδο τιμισ (για φυςικοφσ αρικμοφσ)  .   

           (Μονάδες 5) 

iii. Να ςχεδιάςετε τι κα ςυμβεί ςτθν καμπφλθ ηιτθςθσ αν ςε 1 εβδομάδα ζχουμε περίοδο εκπτϊςεων (Μονάδες 3) 

 

Β.2 Ζνα αγακό ςτθν τιμι P=30 θ ηθτοφμενθ ποςότθτα του είναι Q=400.Αν ςτο ςθμείο αυτό ζχει 1, 5
D

E   να βρεκοφν. 

i. Η ηθτοφμενθ ποςότθτα για P=20        (Μονάδες 5) 
ii. Η ελαςτικότθτα ηιτθςθσ του τόξου μεταξφ των τιμϊν P=20 και P=10 και των αντίςτοιχων ποςοτιτων Q=420 και Q=480. 

           (Μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ Γ 

 P Q 
ED ςθμείου (από 

πάνω προσ τα 
κάτω) 

ΕD τόξου Σ.Δ 

Α 10 500    

   -0,04   

Β 20     

    -5/23  

Γ  440    

      

Δ 40    14000 

   -12/7   

Ε  200    

 
1. Να ςυμπλθρωκεί ο παρακάτω πίνακασ        (Μονάδες 10)  

2. Πόςθ πρζπει να είναι θ ποςοςτιαία μεταβολι του ειςοδιματοσ αν για τον ςυνδυαςμό Ε θ ποςότθτα γίνει πάλι 500; 

(Δίνεται Εy=2)                    (Μονάδες 5) 

3. Αν ςτο ςθμείο Ε θ τιμι μειωκεί κατά 10% τότε θ ςυνολικι δαπάνθ μεταβάλετε κατά 20%. Να βρεκεί ο νζοσ ςυνδυαςμόσ 

κακϊσ και θ ελαςτικότθτα ηιτθςθσ του ςθμείου Ε.      (Μονάδες 10) 

ΘΕΜΑ Δ 
Μια επιχείρθςθ πουλάει ζνα αγακό ςτθν τιμι των P=100€ και οι καταναλωτζσ αγοράηουν 200 μονάδεσ. Στο ςθμείο αυτό θ 
ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν τιμι είναι -0,5. Αν θ επιχείρθςθ αυξιςει τθν τιμι του αγακοφ κατά 10%, να βρεκοφν. 

i. Ο νζοσ ςυνδυαςμόσ τιμισ-ποςότθτασ         (Μονάδες 8) 
ii.   Η ςυνολικι δαπάνθ των καταναλωτϊν ςτο νζο ςθμείο, κακϊσ και θ ποςοςτιαία μεταβολι τθσ.   (Μονάδες 2) 
iii. Η ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ςτθν νζα τιμι        (Μονάδες 6) 
iv. Αν θ καμπφλθ ηιτθςθσ είναι ευκεία, τότε να ςχεδιαςκεί.      (Μονάδες 4) 
v. Να βρεκεί το ςθμείο ςτο οποίο θ επιχείρθςθ μεγιςτοποιεί τα ζςοδα τθσ.      (Μονάδες 5) 

 
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  .  


