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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 

 

                     ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΦΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

ΕΦ’ΟΛΗΣ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, 

γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί 

ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε ωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή 

Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε. 

 

1) Αλ ε δήηεζε γηα έλα αγαζό είλαη ηειείσο αλειαζηηθή, ε 

κείσζε ηεο πξνζθνξάο κεηώλεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. 

 

2) Όηαλ ε θακπύιε γξακκηθήο ζπλάξηεζεο πξνζθνξάο ηέκλεη 

ηνλ άμνλα ησλ ηηκώλ, ηόηε ε ειαζηηθόηεηα πξνζθνξάο είλαη 

κηθξόηεξε ηεο κνλάδαο ζε θάζε ζεκείν ηεο.                                   

3) ηελ ζπλάξηεζε παξαγσγήο δηαθξίλνπκε ηελ ηερλνινγηθή 

ζρέζε αλάκεζα ζηηο πνζόηεηεο ησλ ζπληειεζηώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαηο ηελ πνζόηεηα ηνπ πξντόληνο πνπ 

παξάγεηαη θαη ηελ παξαγσγηθή απνηειεζκαηηθόηεηα πνπ είλαη ε 

θαιύηεξε δπλαηή.  

4) Αλ ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ γηα έλα αγαζό 

απμάλεηαη θαζώο κεηαβάιιεηαη ε ηηκή ηνπ θαη ε δήηεζή ηνπ 

είλαη ειαζηηθή ηόηε ε ηηκή ηνπ απμάλεηαη. 

5) Έλαο άλεξγνο εξγάηεο είλαη ελ δπλάκεη ζπληειεζηήο 

παξαγσγήο. 

(15 μονάδες) 

ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο Α2 θαη Α3 λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό 

ζαο ηνλ αξηζκό εο πξόηαζεο θαη δίπια ηνπ ην γξάκκα πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. 
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Α2. Αλ δύν αγαζά Κ θαη Λ είλαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη 

βειηησζεί ε ηερλνινγία παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην 

αγαζό Κ, ηόηε ε επίπησζε ζηηο αγνξέο ησλ αγαζώλ είλαη: 

Α) λα κεηώλεηαη ε πνζόηεηα ηζνξξνπίαο ζηηο αγνξέο θαη ησλ 

δύν αγαζώλ. 

Β) λα κεηώλεηαη ε ηηκή ηζνξξνπίαο ηνπ Κ θαη λα απμάλεηαη ε 

πνζόηεηα ηζνξξνπίαο ηνπ Λ. 

Γ) λα απμάλεηαη ε ηηκή ηζνξξνπίαο ηνπ Κ θαη λα κεηώλεηαη ε 

πνζόηεηα ηζνξξνπίαο ηνπ Λ. 

Γ) λα απμάλεηαη ε ηηκή ηζνξξνπίαο ζηηο αγνξέο ησλ δύν αγαζώλ. 

 

Α3. Αλ δύν αγαζά Κ θαη Λ είλαη ππνθαηάζηαηα θαη ζην ζεκείν 

ηζνξξνπίαο ηεο αγνξάο ηνπ θάζε αγαζνύ ε ειαζηηθόηεηα 

δήηεζεο είλαη -0,5 γηα ην Κ θαη -0,4 γηα ην , ηόηε, αλ βειηησζεί ε 

ηερλνινγία παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην αγαζό Κ: 

Α) ζα απμεζεί ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ θαη γηα ηα 

δύν αγαζά. 

Β) ζα κεησζεί ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ θαη γηα ηα 

δύν αγαζά. 

Γ) ζα απμεζεί ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ην 

αγαζό Κ θαη ζα κεησζεί γηα ην αγαζό Λ. 

Γ) ζα κεησζεί ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ην 

αγαζό Κ θαη ζα απμεζεί γηα ην αγαζό Λ. 

(10 μονάδες) 

 
ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΗ 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. Να αλαιύζεηε κε ηελ βνήζεηα δηαγξάκκαηνο ηηο εηδηθέο 

πεξηπηώζεηο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο. 
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(15 μονάδες) 

B2. Να αλαιύζεηε ηελ πνξεία ηεο θακπύιεο ηνπ νξηαθνύ 

θόζηνπο. Γηαηί ην νξηαθό θόζηνο είλαη ζεκαληηθό κέγεζνο γηα 

κηα επηρείξεζε; Πνηα ε ζρέζε ηνπ νξηαθνύ θόζηνπο κε ην κέζν 

κεηαβιεηό θόζηνο; 

(10 μονάδες)                   

                                        
ΟΜΑΓΑ ΣΡΙΣΗ 

 ΘΔΜΑ Γ 

Γύν αγαζά Χ θαη Ψ κε γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο δήηεζεο είλαη 

κεηαμύ ηνπο ππνθαηάζηαηα. Γηα ην αγαζό Χ ζηελ ηηκή ησλ 5 

επξώ ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ είλαη 200 επξώ. Γηα 

ην αγαζό Ψ κε γξακκηθή ζπλάξηεζε δήηεζε Qd= 40-4P  ε ηηκή 

πνπ δηακνξθώζεθε ζηελ αγνξά είλαη 4 επξώ. Αλ ε 

ειαζηηθόηεηα δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ Χ, ζηελ 

ηηκή ησλ 5 επξώ, είλαη -0,5 θαη κεησζεί ε ηηκή ηνπ, (ceteris 

paribus) ηόηε ε δεηνύκελε πνζόηεηα ηνπ γίλεηαη 44 κνλάδεο. Η 

κείσζε ηνπ αγαζνύ Χ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηεο 

δήηεζεο ηνπ αγαζνύ Ψ θαηά 25%. 

Γ1. Να βξεζεί ε λέα ηηκή πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηελ αγνξά γηα 

ην αγαζό Χ. 

(9 μονάδες) 

Γ2. Να βξεζεί ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ην 

αγαζό Χ κεηά ηε κείσζε ηεο ηηκή ηνπ. 

(5 μονάδες) 

Γ3. Να βξεζεί ε ζπλάξηεζε δήηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ γηα ην 

αγαζό Ψ κεηά ηε κεηαβνιή ηεο δήηεζήο ηνπ θαηά 25%. 

(6 μονάδες) 

Γ4. Πνηα πνζόηεηα αγνξάδνπλ νη θαηαλαισηέο από ην αγαζό Ψ 

κεηά ηε κεηαβνιή ηεο δήηεζήο ηνπ; 

(5 μονάδες) 
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ΟΜΑΓΑ ΣΔΣΑΡΣΗ 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο  θόζηνπο  γηα  κία επηρείξεζε πνπ 

ιεηηνπξγεί ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν: 

Q 0 5 10 15 20 25 30 

TC 50    150 225 285 360 460 585 

ηνλ θιάδν παξαγσγήο ηνπ αγαζνύ ππάξρνπλ αθόκε 99 όκνηεο 

επηρεηξήζεηο κε ηα ίδηα δεδνκέλα θόζηνπο. Όηαλ ε ηηκή 

πώιεζεο ηνπ αγαζνύ ζηελ αγνξά  είλαη  Ρ = 60 επξώ  ε  

ζπλνιηθή  δαπάλε  ησλ  θαηαλαισηώλ  είλαη 120.000 επξώ θαη ε 

ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ζην ζεκείν απηό είλαη ΔD= -1,5. Οη 

αγνξαίεο θακπύιεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο είλαη γξακκηθέο.   

Γ1. Να ππνινγηζηεί ε ηηκή θαη ε πνζόηεηα ηζνξξνπίαο. 

(15 μονάδες) 

 Γ2. Αλ κεηά από ηελ επηβνιή από ην θξάηνο αλώηαηεο ηηκήο  

ΡΑ  δεκηνπξγεζεί ζηελ αγνξά «θαπέιν» ίζν κε 15 επξώ λα 

ππνινγηζηεί ε ΡΑ. 

(5 μονάδες) 

Γ3. Αλ ιόγσ αύμεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ε δήηεζε ζε  θάζε  ηηκή  

κεηαβιήζεθε θαηά ην ίδην πνζνζηό θαη δεκηνπξγήζεθε 

έιιεηκκα 1400  κνλάδσλ ( ζηελ αξρηθή ηηκή ηζνξξνπίαο), λα 

βξεζεί ε λέα γξακκηθή ζπλάξηεζε δήηεζεο. 

(5 μονάδες) 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ!!! 

 


