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ΘΕΜΑ Α    
                           

Για τισ παρακϊτω προτϊςεισ  να γρϊψετε ςτο τετρϊδιο ςασ το γρϊμμα τησ κϊθε μιασ και δύπλα 
την ϋνδειξη ωςτό  αν η πρόταςη εύναι ςωςτό, ό Λϊθοσ αν η πρόταςη εύναι λανθαςμϋνη  
 
Α.1 Η αγοραύα καμπύλη ζότηςησ ϋχει πϊντα κλύςη θετικό  
Α.2 υμφϋρει μια επιχεύρηςη να αυξόςει τη τιμό του προώόντοσ που παρϊγει, εφόςον αυτό ϋχει 
ανελαςτικό ζότηςη  
Α.3 Η ςταθερϊ Α ςτο τύπο τησ ιςοςκελούσ υπερβολόσ, δεν εκφρϊζει πϊντα τη ςυνολικό δαπϊνη 
των καταναλωτών για το αγαθό. 
Α.4 Ο προςδιοριςτικόσ παρϊγοντασ αριθμόσ των καταναλωτών ενδιαφϋρει την ατομικό και την 
αγοραύα καμπύλη ζότηςησ. 
Α.5. την καμπύλη ζότηςησ με ελαςτικότητα που τεύνει ςτο ϊπειρο, οι καταναλωτϋσ δεν 
αντιδρούν ςτισ μεταβολϋσ τησ τιμόσ και ςυνεχύζουν να ζητούν την ύδια ποςότητα, ανεξϊρτητα 
από την τιμό. 
 

(Μονάδες  15) 

τισ επόμενεσ προτϊςεισ να γρϊψετε ςτο τετρϊδιό ςασ τον αριθμό τησ πρόταςησ και 
δύπλα του το γρϊμμα που αντιςτοιχεύ ςτη ςωςτό απϊντηςη 
 
Α.6 Σα αγαθϊ Α και Β εύναι υποκατϊςτατα, ενώ τα αγαθϊ Α και Γ εύναι ςυμπληρωματικϊ  Όταν 
όλοι οι παρϊγοντεσ παραμϋνουν αμετϊβλητοι μια αύξηςη ςτη τιμό του Α θα οδηγόςει: 
  
α) Μόνο ςε μια μεύωςη τησ ζότηςησ του Β 
β) Μόνο ςε μια αύξηςη τησ ζότηςησ του Γ 
γ) ε μια αύξηςη τησ ζότηςησ του Β και ςε μια αύξηςη τησ ζότηςησ του Γ 
δ) ε μια αύξηςη τησ ζότηςησ του Β και ςε μια μεύωςη τησ ζότηςησ του Γ   
 
Α.7 Όταν όλοι οι ϊλλοι παρϊγοντεσ παραμϋνουν ςταθερού, το αποτϋλεςμα μιασ αύξηςησ τησ 
τιμόσ του καφϋ, ο οπούοσ θεωρεύται υποκατϊςτατο του κακϊο, εμφανύζεται με: 
 
α) Μια μετατόπιςη προσ τα δεξιϊ τησ καμπύλησ ζότηςησ του 
β) Μια μετατόπιςη προσ τα αριςτερϊ τησ καμπύλησ ζότηςησ του 
γ) Μια μετακύνηςη του ςημεύου που αντιςτοιχεύ ςτην αρχικό τιμό προσ τα πϊνω επύ τησ ύδιασ 
καμπύλησ ζότηςησ  
δ) Μια μετακύνηςη του ςημεύου που αντιςτοιχεύ ςτην αρχικό τιμό προσ τα κϊτω επύ τησ ύδιασ 
καμπύλησ ζότηςησ 
                                                                                                                                                                                                 (Μονάδες  10) 
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ΘΕΜΑ B 

Β.1  Σι εύναι η χρηςιμότητα ενόσ αγαθού για τον καταναλωτό και ποια η βαςικό επιδύωξη; 
 

(Μονάδες 12) 

Β.2 Ποια εύναι η χρηςιμότητα τησ ελαςτικότητασ ζότηςησ                                                         (Μονάδες 8) 
         

Β.3  Τποθϋτοντασ ότι για ϋνα κανονικό αγαθό παρατηρεύται ταυτόχρονη αύξηςη  ςτη τιμό του 
και ςτο ειςόδημα του καταναλωτό, να δεύξετε μόνο διαγραμματικϊ,  την περύπτωςη όπου η 
τελικό ζητούμενη ποςότητα εύναι ύδια με την αρχικό. 
                                                                                                                                                                       (Μονάδες 5) 

 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 
 

 
 
H αγοραύα ςυνϊρτηςη ζότηςησ των καταναλωτών για ϋνα κατώτερο αγαθό X, εύναι 
QDXΑΓΟΡΑΙΑ=200-2P και για ϋνα κανονικό Ψ  QDΨΑΓΟΡΑΙΑ=160-4P. Αν μειωθεύ το ειςόδημα των 
καταναλωτών, η ζότηςη μεταβϊλλεται κατϊ 20%.  
 
Γ.1  Να βρεθούν οι νϋεσ ςυναρτόςεισ ζότηςησ.                                                                           (Μονάδες 10) 

Γ.2  Λαμβϊνοντασ υπόψη τη νϋα αγοραύα ςυνϊρτηςη ζότηςησ για το αγαθό Χ που βρόκατε ςτο 

υποερώτημα α, όταν η τιμό του αγαθού Χ εύναι 5 ευρώ, ο ϋνασ καταναλωτόσ αγορϊζει 15,2 

μονϊδεσ από το εν λόγω αγαθό. Δεδομϋνου του ότι ςτην αγορϊ του αγαθού Χ όλοι οι 

καταναλωτϋσ εύναι όμοιοι, να βρεθεύ ο αριθμόσ τουσ.                                                                                   (Μονάδες 5) 

Γ.3  Δεδομϋνου ότι για το αγαθό Ψ ιςχύει QDΨΑΓΟΡΑΙΑ=160-4P, να βρεθεύ η νϋα αγοραύα 

ςυνϊρτηςη ζότηςησ, αν λόγω τησ αύξηςησ του αριθμού των καταναλωτών η ποςότητα του Ψ 

μεταβληθεύ   κατϊ 20 μονϊδεσ ςε κϊθε τιμό.                                                                                                                                           
(Μονάδες 5) 

Γ.4 Λαμβϊνοντασ υπόψη τη ςυνϊρτηςη ζότηςησ που βρόκατε ςτο προηγούμενο ερώτημα, να 
υπολογιςτεύ η τοξοειδόσ ελαςτικότητα όταν η τιμό αυξϊνεται από 10 ςε 20 μονϊδεσ και να 
χαρακτηριςτεύ η ζότηςη. 

(Μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ Δ 

 

τον επόμενο πύνακα που αφορϊ την ατομικό καμπύλη ζότηςησ, δύνονται η τιμό και η 
ποςότητα του αγαθού Α, η τιμό του αγαθού Β που εύναι υποκατϊςτατο  του Α, το ειςόδημα 
των καταναλωτών και η τιμό του ςυμπληρωματικού αγαθου Γ.  
 

 ΣΙΜΗ Α ΖΗΣΟΤΜΕΝΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Α 

ΣΙΜΗ 
ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΟΤ 

Β 

ΕΙΟΔΗΜΑ 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ 

ΣΙΜΗ 
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΤ 

Γ 
Α 1 30 10 2000 30 
Β 1,5 25 10 2000 50 
Γ 2 20 10 2000 30 
Δ 3 10 10 2000 40 
Ε 3 5 10 4000 40 

Σ 5 22 8 5000 40 
Ζ 7 25 15 9000 50 

 

Δ.1 Η ςυνϊρτηςη ζότηςησ εύναι γραμμικό ό ιςοςκελόσ υπερβολό; Να αιτιολογόςετε την 
απϊντηςό ςασ και να βρεθεύ η αλγεβρικό τησ μορφό. 
Δ.2 Να γύνει η γραφικό παρϊςταςη. 
Δ.3 Να υπολογιςτεύ η ελαςτικότητα ζότηςησ ςτα ςημεύα που τϋμνονται οι ϊξονεσ. 
Δ.4  Να βρεθεύ ο ςυνδυαςμόσ τιμόσ και ζητούμενησ ποςότητασ για τον οπούο ιςχύει ED=-1. 
Δ.5 Να υπολογιςτεύ η ειςοδηματικό ελαςτικότητα και να χαρακτηριςτεύ το αγαθό ςύμφωνα με 
αυτό. 
Δ.6 Να υπολογιςτεύ η ελαςτικότητα ζότηςησ ED όταν η τιμό μειώνεται από 2 ςε 1,5  και να 
χαρακτηριςτεύ η ζότηςη ςύμφωνα με αυτό. Να αιτιολογόςετε τη μεταβολό τησ υνολικόσ 
Δαπϊνησ. 

 
 
 
 

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.  
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Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  .  


