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ΘΕΜΑ 1ο 

Α. Να ζεκεηώζεηε ζσζηό () ή ιάζνο (Λ) ζηα παξαθάησ: 

    1) Ζ θακπύιε δήηεζεο δείρλεη ηελ πνζόηεηα πνπ είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα αγνξάζνπλ νη θαηαλαισηέο ζε θάζε πηζαλή 

ηηκή ηνπ αγαζνύ.  ()   (Λ) 

    2) Αλ δπν αγαζά είλαη ππνθαηάζηαηα  θαη  κεησζεί ε ηηκή ηνπ 

ελόο, ηόηε ζα κεησζεί ε δήηεζε ηνπ άιινπ.       ()   (Λ)  

    3) ηε γξακκηθή ζπλάξηεζε δήηεζεο πνπ είλαη ηεο κνξθήο: 

QD = α + βΡ ην β είλαη πάληνηε ζεηηθόο αξηζκόο.    ()   (Λ) 

    4) Ζ δήηεζε  ελόο θαλνληθνύ  αγαζνύ  απμάλεηαη, όηαλ κεηώ- 

λεηαη ην εηζόδεκα ησλ θαηαλαισηώλ ηνπ.     ()   (Λ) 

    5) Αλ ε θακπύιε δήηεζεο είλαη επζεία γξακκή παξάιιειε 

ζηνλ άμνλα ησλ ηηκώλ, ηόηε ε δήηεζε ραξαθηεξίδεηαη ηειείσο 

αλειαζηηθή θαη ε ειαζηηθόηεηα δήηεζεο είλαη ίζε κε ην κεδέλ. 

                                                                                     ()   (Λ) 

                                                                          (15 κνλάδεο)                    

 

Β. Να ζεκεηώζεηε  ηε  ζσζηή  απάληεζε : 

1) Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ απμάλεηαη όηαλ: 

α. ε δήηεζε είλαη ειαζηηθή θαη ε ηηκή κεηώλεηαη. 

β. ε δήηεζε είλαη αλειαζηηθή θαη ε ηηκή κεηώλεηαη. 

γ  ε δήηεζε είλαη ειαζηηθή θαη ε ηηκή απμάλεηαη . 

δ. ε θακπύιε δήηεζεο έρεη κνξθή ηζνζθεινύο ππεξβνιήο. 

                                                                          (5 κνλάδεο)                    

 

2) Σα αγαζά Υ θαη Φ είλαη κεηαμύ ηνπο ζπκπιεξσκαηηθά. 

Μηα αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ Υ ζα πξνθαιέζεη: 

α. Μείσζε ηεο δήηεζεο ηνπ Υ. 

β. Αύμεζε ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηαο ηνπ Υ. 

γ. Αύμεζε ηεο δήηεζεο ηνπ Φ. 

δ. Μείσζε ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα ην Φ. 

                                                                          (5 κνλάδεο)                    

                                                                            (10 μονάδες) 



ΘΕΜΑ  2
ο 

 

Από ηνπο πξνζδηνξηζηηθνύο παξάγνληεο ηεο δήηεζεο λα 

πεξηγξάςεηε  (κε ηε βνήζεηα δηαγξάκκαηνο):  

α) ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ (5 κνλάδεο) 

β) ην εηζόδεκα ησλ θαηαλαισηώλ (7 κνλάδεο) 

γ) ηηο πξνζδνθίεο - πξνβιέςεηο ησλ θαηαλαισηώλ ζρεηηθά κε ηε 

κειινληηθή εμέιημε ησλ ηηκώλ θαη ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο (6 

κνλάδεο) 

δ) ηνλ αξηζκό ησλ θαηαλαισηώλ (3 κνλάδεο). 

Γηα ηελ πεξηγξαθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ίδην δηάγξακκα 

ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο (4 κνλάδεο) 

                                                                               (25 μονάδες) 

                                                          
ΘΕΜΑ 3

ο
 

 

Α. Έλαο θαηαλαισηήο δαπαλά ην 8% ηνπ εηζνδήκαηόο ηνπ θάζε 

κήλα γηα ηελ αγνξά κνζραξίζηνπ θξέαηνο όηαλ ε ηηκή ηνπ θηινύ 

είλαη 8 επξώ θαη ην εηζόδεκά ηνπ 600 επξώ . Μηα  κεηαβνιή ηεο 

ηηκήο θαηά  10%  κεηώλεη ηελ πνζόηεηα πνπ  θαηαλαιώλεη  θαηά 

έλα θηιό. Να ππνινγηζηεί ε ειαζηηθόηεηα δήηεζεο θαζώο ε ηηκή 

απμάλεηαη θαη λα ραξαθηεξηζηεί  ε  δήηεζε  κε  βάζε  ην  βαζκό 

ειαζηηθόηεηαο.  

                                                                            (10 μονάδες) 

 

Β. Β. Να δείμεηε δηαγξακκαηηθά θαη λα εμεγήζεηε ηη ζα ζπκβεί 

ζηε δήηεζε ησλ απηνθηλήησλ αλ: 

1) απμεζεί ε ηηκή ηεο βελδίλεο. (5 κνλάδεο) 

2) απμεζεί ε ηηκή ησλ απηνθηλήησλ. (5 κνλάδεο) 

3) απμεζεί ε ηηκή ησλ κνηνπνδειάησλ  (5 κνλάδεο)  

  

                                                                             (15 μονάδες) 

 

 

 
 
 



ΘΕΜΑ 4
ο
 

 

 

Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο δήηεζεο ελόο αγαζνύ:        

 

ΤΝΓΤΑΜΟΗ 

         

   ΣΗΜΖ 

          ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ 

            ΠΟΟΣΖΣΑ 

            Α         3                    240 

            Β         4                     

            Γ                             144 

Αλ γλσξίδνπκε όηη ε ειαζηηθόηεηα  δήηεζεο  σο πξνο  ηελ ηηκή 

από ην  Α  ζην  Β  είλαη  ΔD  = -0,75  θαη από ην  Γ  ζην  Β  είλαη 

ΔD  = -1,25 ,    

α.  Να ππνινγηζηνύλ ηα θελά ηνπ πίλαθα.    (10 κνλάδεο) 

β.  Να  ππνινγηζηεί ε ειαζηηθόηεηα  ηνπ  ηόμνπ  ΑΒ  θαζώο  θαη 

     ηνπ ηόμνπ ΒΓ.      (6 κνλάδεο)  

γ.  Πνηα ε ζρέζε κεηαμύ ηνμνεηδνύο ειαζηηθόηεηαο  θαη  ειαζηη- 

     θόηεηαο ζεκείσλ ;    (2 κνλάδεο)                                                                

δ.  Να θαηαζθεπαζηεί ε θακπύιε δήηεζεο.     (2 κνλάδεο ) 

     Ση κνξθή έρεη θαη γηαηί;     (3 κνλάδεο) 

     Πνηα  είλαη  ε  αιγεβξηθή  κνξθή  ηεο  ζπλάξηεζεο  δήηεζεο  

     ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα;   (2 κνλάδεο)  

                                                                                 (25 μονάδες) 

  

 

 

Καιή επηηπρία! 


