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ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
                                                                                                             ΚΕΦΑΛΑΙΑ    1-5 

 

ΘΕΜΑ Α    
                           

Για τισ παρακϊτω προτϊςεισ  να γρϊψετε ςτο τετρϊδιο ςασ το γρϊμμα τησ κϊθε μιασ και δύπλα 
την ϋνδειξη Σωςτό  αν η πρόταςη εύναι ςωςτό, ό Λϊθοσ αν η πρόταςη εύναι λανθαςμϋνη  

 
A1. Μια μείωςη τησ τιμήσ ενόσ αγαθού κατά (Φ%) θα έχει ςαν ςυνέπεια τη μείωςη τησ 
ςυνολικήσ  δαπάνησ των καταναλωτών γι’ αυτό το αγαθό, όταν η ζήτηςη είναι ελαςτική.                             
 
A2. Οι μεταβολέσ του οριακού  προΰόντοσ  είναι  πάντοτε  μεγαλύτερεσ από τισ μεταβολέσ του 
μέςου προΰόντοσ. 
 
A3. Η καμπύλη του μέςου ςταθερού κόςτουσ έχει το ςχήμα του λατινικού γράμματοσ U ωσ 
ςυνέπεια του νόμου τησ φθίνουςασ απόδοςησ  
 
A4. Ένασ από τουσ λόγουσ  που προκαλούν  μετατόπιςη τησ  καμπύλησ προςφοράσ προσ τα 
αριςτερά είναι και η αύξηςη τησ τιμήσ των παραγωγικών  ςυντελεςτών  που  
χρηςιμοποιούνται  ςτην  παραγωγή του προΰόντοσ (ceteris paribus). 
 
A5. Όταν το κόςτοσ ευκαιρίασ του  αγαθού  Φ  ςε όρουσ του αγαθού  Χ είναι 2 αυτό ςημαίνει 
ότι για να παραχθούν  2 μονάδεσ του αγαθού Φ θυςιάζονται 4 μονάδεσ του αγαθού Χ.  

(15 μονάδεσ) 
Στισ επόμενεσ προτϊςεισ να γρϊψετε ςτο τετρϊδιό ςασ τον αριθμό τησ πρόταςησ και 
δύπλα του το γρϊμμα που αντιςτοιχεύ ςτη ςωςτό απϊντηςη 
 
Α6.Ο νόμοσ τησ φθίνουςασ απόδοςησ αρχίζει να λειτουργεί, όταν:  
α) το μέςο προΰόν είναι ίςο με το οριακό προΰόν  
β) το ςυνολικό προΰόν γίνεται μέγιςτο  
γ) το οριακό προΰόν γίνεται αρνητικό  
δ) το οριακό προΰόν αρχίζει να μειώνεται. 
 
 
Α7) Η προςφορά θεωρείται ελαςτική όταν: 
α) μια αύξηςη τησ τιμήσ κατά 30% επιφέρει αύξηςη τησ προςφερόμενησ ποςότητασ λιγότερο 
από 30%. 
β) μια αύξηςη τησ τιμήσ κατά 25% επιφέρει αύξηςη τησ προςφερόμενησ ποςότητασ κατά 15%. 
γ) μια αύξηςη τησ τιμήσ κατά 50% επιφέρει αύξηςη τησ προςφερόμενησ ποςότητασ κατά 50%. 
δ)μια αύξηςη τησ τιμήσ κατά 25% επιφέρει αύξηςη τησ προςφερόμενησ ποςότητασ 
περιςςότερο από 25%. 
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                                                                                                                                                                                            (Μονάδες  10) 

        

ΘΕΜΑ B 

Σι γνωρίζετε για την έννοια και τη λειτουργία τησ αγοράσ? 
 

(25 μονάδεσ) 
 

ΘΕΜΑ Γ 
 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακασ προςφοράσ ενόσ αγαθού Α: 
   
ΤΝΔΤΑΜΟΙ ΣΙΜΗ 

(Ρ) 
ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ (Qs) 

N W 

Α 4 300 10 15 
Β 5 400 20 18 
Γ 8 500 10 20 
Δ 10 600 10 15 
Ε 12 700 20 15 
όπου Ν ο αριθμόσ των επιχειρήςεων που παράγουν και προςφέρουν το προΰόν Α και W ο 
μιςθόσ των εργατών. 
 
Γ1.  Να υπολογιςτεί η ελαςτικότητα προςφοράσ καθώσ η τιμή αυξάνεται. Να χαρακτηριςτεί η 
προςφορά με βάςη την ελαςτικότητα προςφοράσ.  

                                                                                   (5 μονάδεσ) 
Γ2. Να βρεθεί η ποςότητα που προςφέρει η κάθε μία επιχείρηςη ςε κάθε τιμή του αγαθού. 

                                                                                   (3 μονάδεσ) 
Γ3.  Αν για την παραγωγή 30 μονάδων προΰόντοσ η επιχείρηςη απαςχολεί 4 εργάτεσ και για 
την παραγωγή 60 μονάδων προΰόντοσ απαςχολεί 20 εργάτεσ να υπολογιςτεί το κόςτοσ τησ 
πρώτησ ύλησ (c) για κάθε μονάδα παραγωγήσ, καθώσ και το αντίςτοιχο μεταβλητό κόςτοσ 
(VC). 

                                                                                  (12 μονάδεσ) 
Γ4.  Να υπολογιςτεί το μέςο μεταβλητό κόςτοσ (AVC) όταν παράγονται  Q = 45 μονάδεσ 
προΰόντοσ. 

                                                                                   (5 μονάδεσ) 
 
 
 
 
 
 

 

ΘΕΜΑ Δ 
 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΚΥΡΙΤΣΗΣ» 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 

 
Θζματα Γ’ Γενικοφ Λυκείου                                                                                   ΜΑΡΤΙΟΣ 2019  

 

 

                                                                            
την αγορά του μοςχαρίςιου κρέατοσ η ςυνάρτηςη ζήτηςησ είναι QD=45-2P και η ςυνάρτηςη 
προςφοράσ  QS=15+P. Αν το κράτοσ επιβάλλει ανώτατη τιμή PA ςτην αγορά εμφανίζεται 
διαφορά μεταξύ τησ Ζητούμενησ και τησ Προςφερόμενησ ποςότητασ ίςη με 24 μονάδεσ. 
 
Δ1. Να βρεθεί η τιμή και η ποςότητα ιςορροπίασ και να γίνει το ςχετικό ςχεδιάγραμμα. (4 
μονάδεσ) 
Δ2. Να βρεθεί η ανώτατη τιμή που επέβαλε το κράτοσ.               (4 μονάδεσ) 
Δ3. Να υπολογιςτεί το μέγιςτο δυνατό καπέλο που δημιουργείται ςτην αγορά από την επιβολή 
τησ ανώτατησ τιμήσ.(4 μονάδεσ) 
Δ4. Ποια είναι τα νόμιμα έςοδα των παραγωγών; (2 μονάδεσ) 
Δ5. Ποια είναι τα παράνομα έςοδα των παραγωγών αν όλη η ποςότητα διατεθεί ςτην μαύρη 
αγορά. (2 μονάδεσ ) 
Δ6. Η οικονομία επανέρχεται ςτο ςημείο ιςορροπίασ του υποερωτήματοσ Δ1 και το κράτοσ 
επιβάλει μια κατώτατη τιμή 3 μονάδεσ μεγαλύτερη από την τιμή ιςορροπίασ. Nα υπολογιςτεί 
το πλεόναςμα.(3 μονάδεσ) 
Δ7. Ποια θα είναι η επιβάρυνςη του κρατικού προώπολογιςμού ςε περίπτωςη που το κράτοσ 
αγοράςει το πλεόναςμα; (2 μονάδεσ) 
Δ8. Πόςη είναι η υνολική Δαπάνη των καταναλωτών και πόςα τα υνολικά Έςοδα των 
Παραγωγών.(4 μονάδεσ) 

 
 
 

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  .  


