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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 10) 

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

1. Η ελαστικότητα ζήτησης σημείου δίνεται από τον τύπο 
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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
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6. Όσο η τιμή αυξάνεται, αυξάνεται και η ελαστικότητα ζήτησης κατά απόλυτη τιμή. 

            (μονάδες 15) 

 

 

ΘΕΜΑ B 
 Να αλαθέξεηαη ηη ζα ζπκβεί ζηελ θακπύιε δήηεζεο ηνπ ειαηόιαδνπ όηαλ. 

1. Απμεζεί ν Φ.Π.Α 

2. Πξνζδνθάηαη κείωζε ηεο ηηκήο ηνπ. 

3. Μεηωζεί ε ηηκή ζην βνύηπξν 

4.Απμεζεί ην εηζόδεκα ηωλ θαηαλαιωηώλ. 

5.Μεηωζεί ε ηηκή ηεο παηάηαο. 

            (μονάδες 25) 

 

     
 

ΘΕΜΑ Γ 
Η ζπλάξηεζε αηνκηθήο δήηεζεο ελόο αγαζνύ είλαη QD=200-3P.  Aλ ζηελ αγνξά ππάξρνπλ 20 θαηαλαιωηέο ηόηε: 

i. Nα βξεζεί θαη λα ζρεδηαζζεί ε αγνξαία θακπύιε δήηεζεο.      (Μονάδες 10) 

ii. Να βξεζεί ε ειαζηηθόηεηα ηνπ ζεκείνπ κε ηηκή P=20.      (Μονάδες 5) 

iii. Nα βξεζεί ε ειαζηηθόηεηα ηνπ ηόμνπ ΑΒ αλ ζην ζεκείν Α ε ηηκή είλαη 30 θαη ζην Β 50 κνλάδεο.  (Μονάδες 10) 
 
        (Μονάδες 8) 

ΘΕΜΑ Δ 
Μηα επηρείξεζε πνπιάεη έλα αγαζό ζηελ ηηκή ηωλ P=100€ θαη νη θαηαλαιωηέο αγνξάδνπλ 200 κνλάδεο. Σην ζεκείν απηό ε 
ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ωο πξνο ηελ ηηκή είλαη -0,5.. 
i. Αλ ε επηρείξεζε απμήζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ θαηά 10%, λα βξεζεί ν λένο ζπλδπαζκόο ηηκήο θαη πνζόηεηαο. 

            (Μονάδες 12) 
ii.   Αλ ην εηζόδεκα ηωλ θαηαλαιωηώλ απμεζεί, ηόηε λα αλαθέξεηαη ηηο αιιαγέο νπ ζα γίλνπλ    
            (Μονάδες 5) 
iii. Αν θ ελαςτικότθτα ηιτθςθσ για το νζο ειςόδθμα είναι -2 ςτο ςθμείο με τιμι 50 και ηθτόυμενθ ποςότθτα ποςότθτα 10.000, να 
βρεκεί θ νζα καμπφλθ ηιτθςθσ  
        (Μονάδες 8) 
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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  .  


