
ΑΡΥΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΧΡΙΑ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΧΝΙΜΑ 

ΚΕΦ.1-3 
ΘΕΜΑ 1

ο 

 Α. Να ραξαθηεξίζεηε θαζεκηά από ηηο  παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηή ή 

       ιαλζαζκέλε. 

1) Ο ζπληειεζηήο παξαγσγήο εξγαζία  πεξηιακβάλεη  θαη  ην  αλζξώ- 

πηλν θεθάιαην.                                                     

                                                                              (Σ)   (Λ) 

2) Σπκθέξεη  κηα  επηρείξεζε  λα απμάλεη ηελ ηηκή ηνπ πξντόληνο πνπ 

παξάγεη, εθόζνλ απηό έρεη αλειαζηηθή δήηεζε. 

                                                                                   (Σ)   (Λ) 

3) Η θακπύιε ηνπ νξηαθνύ  πξντόληνο επηηπγράλεη ην κέγηζηό  ηεο  ζε 

κεγαιύηεξν  επίπεδν  απαζρόιεζεο  από  ηελ  θακπύιε ηνπ  κέζνπ 

πξντόληνο. 

                                                                              (Σ)   (Λ) 

     4)  Ο λόκνο  ηεο  θζίλνπζαο ή κε αλάινγεο απόδνζεο ηζρύεη ζηε βξα- 

          ρπρξόληα πεξίνδν κε δεδνκέλε θαη ακεηάβιεηε ηερλνινγία. 

                                                                                         (Σ)   (Λ) 

     5)  Όηαλ ζε κηα νηθνλνκία κεηώλεηαη ε αλεξγία ηόηε ε Κ.Π.Γ. κεηαην- 

           πίδεηαη πξνο ηα δεμηά. 

                                                                                         (Σ)   (Λ) 

                                                                                             (15 κνλάδεο) 

Β. Να ζεκεηώζεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 

1) Καηώηεξα  είλαη  ηα  αγαζά  όηαλ ε αύμεζε ηνπ  εηζνδήκαηνο ησλ  

θαηαλαισηώλ ηνπ, ceteris paribus, πξνθαιεί: 

α. αύμεζε ηεο δήηεζεο ηνπ. 

β. αύμεζε ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηάο ηνπ. 

γ. κείσζε ηεο δήηεζεο ηνπ. 

δ. κείσζε ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηάο ηνπ. 

                                                                                   (5 κνλάδεο) 

2) Με  ζηαζεξή ηε δήηεζε  αλ κεηαβιεζεί ε ηηκή ηνπ αγαζνύ από ηη 

ζα εμαξηεζεί ε κεηαβνιή  ηεο  ζπλνιηθήο  δαπάλεο  ησλ  θαηαλα- 

ισηώλ;            

α) Από ηελ ειαζηηθόηεηα πξνζθνξάο.  

β) Από ηελ ειαζηηθόηεηα δήηεζεο. 

γ) Από ηελ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα. 

δ) Καλέλα από ηα παξαπάλσ. 

                                                                                   (5 κνλάδεο)                                                                                                                        

 
 



ΘΕΜΑ 2
ο
 

  

Α. Να αλαπηύμεηε ηηο ηδηόηεηεο ηεο εμέιημεο θαη ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ 

     ησλ νηθνλνκηθώλ αλαγθώλ                                                                                        

                                                                                          (8 κνλάδεο) 

 

Β. Να αλαπηύμεηε ηνπο βαζηθνύο ιόγνπο πνπ ζπληεινύλ ζηελ εμέιημε θαη 

     ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ νηθνλνκηθώλ αλαγθώλ 

                                                                                          (10 κνλάδεο) 

 

Γ. Να αλαπηύμεηε ηελ ηδηόηεηα ηνπ θνξεζκνύ ησλ νηθνλνκηθώλ αλαγθώλ. 

                                                                                          (7 κνλάδεο) 

 

 

 

 

  

ΘΕΜΑ 3
ο
 

 

Τν θπιηθείν ελόο ζρνιείνπ πνπιάεη  θξνπαζάλ θαη θνπινύξηα. Η ηηκή γηα 

ην θξνπαζάλ είλαη 250 δξρ. θαη γηα ην θνπινύξη 100 δξρ. Η εκεξήζηα ζπ- 

λνιηθή δαπάλε ησλ καζεηώλ γηα ηα δύν απηά πξντόληα είλαη 45.000 δξρ. 

Ηκεξεζίσο ην θπιηθείν πνπιάεη 100 θξνπαζάλ. Η ειαζηηθόηεηα δήηεζεο 

σο πξνο ηελ ηηκή γηα ηα θξνπαζάλ  είλαη  –1,2. Αλ  κε  ζηαζεξή  ηελ  ηηκή 

ηνπ θνπινπξηνύ, απμεζεί ε ηηκή γηα ην θξνπαζάλ θαηά 20 %, ελώ ε ζπλν- 

ιηθή δαπάλε ησλ καζεηώλ παξακείλεη ζηαζεξή, λα βξείηε: 
 

α) πνηα ζα είλαη ε πνζνζηηαία  κεηαβνιή  ζηε  δεηνύκελε  πνζόηεηα  ησλ    

     θνπινπξηώλ;  

                                                                                               (15 κνλάδεο) 

β) πνπ νθείιεηαη απηή ε κεηαβνιή ζηε δήηεζε ησλ θνπινπξηώλ; Να απεη- 

    θνληζηεί  δηαγξακκαηηθά  ε  κεηαβνιή  απηή.  (Να γίλεη ην ζρεηηθό δηά- 

   γξακκα και γηα ηα θνπινύξηα και γηα ηα θξνπαζάλ και λα εξκελεπηνύλ 

   ηα δηαγξάκκαηα απηά). 

       

                                                                                               (10 κνλάδεο) 
 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4
ο
 

Μηα νηθνλνκία απαζρνιεί 7 εξγάηεο θαη παξάγεη δύν αγαζά Χ θαη Ψ. 

Οξηζκέλα ζηνηρεία από ηελ παξαγσγή ησλ δύν αγαζώλ δίλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

 L QX QΦ APX APΦ MPX MPΦ 

Α 3 180 300   - - 

Β 4      20 

 

     α)  Να ζπκπιεξσζνύλ ηα θελά ηνπ πίλαθα,  αλ είλαη  γλσζηό  όηη ζηνλ 

           ηέηαξην εξγάηε  ην κέζν πξντόλ ηνπ αγαζνύ Χ κεγηζηνπνηείηαη.  

                                                                             (7 κνλάδεο) 

    β) Να  ππνινγηζηεί  ην  ΚΔΨ→Χ   όηαλ  απμάλεηαη  ε  απαζρόιεζε γηα ην 

        αγαζό Χ από  ηξεηο  ζε ηέζζεξηο εξγάηεο. 

                                                                             (4 κνλάδεο)                                               

    γ) Να εμεηαζηεί αλ είλαη εθηθηόο ν ζπλδπαζκόο Κ( Χ = 210, Ψ = 315 ). 

                                                                             (5 κνλάδεο) 

    δ)   i. Πώο ζπκβηβάδεηαη ε έλλνηα ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζηνπο κε ην ρξε- 

             καηηθό θόζηνο ζε επξώ;                          (2 κνλάδεο) 

         ii. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο ππνζέζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε 

             θαηαζθεπή ηεο ΚΠΓ;                              (3 κνλάδεο) 

   ε) Αλ ε νηθνλνκία παξάγεη ηνλ ζπλδπαζκό Α(Χ = 180, Ψ = 300) πνην 

       ζα είλαη ην πνζνζηό αλεξγίαο; 

                                                                              (4 κνλάδεο) 

    (Οη ππνινγηζκνί λα γίλνπλ κέρξη ην πξώην δεθαδηθό ςεθίν) 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ! 

 

 

     

  


