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ΘΕΜΑ Α 
  Α1.  Ποια από τις παρακάτω καμπύλες προσφοράς είναι ελαστική; 

1. Qs= 5+2P 

2. Qs= -2-3P 

3. Qs= 4P 

4. Qs= -2+3P 

                               (Μονάδες  5) 

Α2.  Σε ποια ποσότητα μεγιστοποιεί το κέρδος της μια επιχείρηση και ποιες οι βασικές προϋποθέσεις για να το 

πετύχει; 

                               (Μονάδες  8) 

Α3.   Να σημειώσετε ως Σωστό ή Λάθος τις παρακάτω προτάσεις. 

1. Όταν το κατά μονάδα κόστος μειώνεται η επιχείρηση αυξάνει της παραγωγή της ακόμα και με την ίδια τιμή 

προϊόντος, διότι αυξάνει το κέρδος της. 

2. Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης λειτουργεί όσο το οριακό κόστος μειώνεται. 

3. Ο σπουδαιότερος παράγοντας για την μεταβολή της προσφοράς είναι ο χρόνος. 

4. Αν Es=1, τότε η γραμμική καμπύλη προσφοράς έχει μορφή Qs=δP, με δ>0 

5. Αν Es>1, τότε η γραμμική καμπύλη προσφοράς έχει μορφή Qs=γ+δP με γ>0, δ>0 

6. Όταν οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών αυξάνονται, τότε αυξάνεται και η προσφορά της 

επιχείρησης. 

7. Το μέσο συνολικό προϊόν επηρεάζεται αρχικά από το μέσο μεταβλητό και όσο αυξάνεται η παραγωγή από 

το μέσο σταθερό. 

8. Όσο η τιμή αυξάνει, η προσφερόμενη ποσότητα μειώνεται. 

     (Μονάδες  8)            

        

ΘΕΜΑ B 
Β.1  Να αναφζρεται και να αναλφςετε τον ςπουδαιότερο προςδιοριςτικό παράγοντα για τθν ελαςτικότθτα προςφοράσ. 

(Μονάδες 8) 

Β.2  Να διατυπϊςετε τον νόμο τθσ φκίνουςασ ι μθ ανάλογθσ απόδοςθσ και να ςθμειωκεί ςε ποια ςθμεία ξεκινάει να ιςχφει πάνω 

ςτα διαγράμματα. 

1. TP-MP 

2. MC 

3. TC 

(Μονάδες 12) 

 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 
Δίνονται οι τιμζσ και οι προςφερόμενεσ ποςότθτεσ ενόσ αγακοφ Χ και ο αντίςτοιχοσ αρικμόσ επιχειριςεων. 
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 P Qs ΑΡΙΘΜΟ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

Α 15 5 40 

Β 20 30 50 

Γ 15 10 50 

1. Να υπολογίςετε τθν ελαςτικότθτα προςφοράσ όταν θ τιμι αυξάνεται από 15 ςε 20 μονάδεσ και να χαρακτθρίςεται τθν 

προςφορά του αγακοφ.         (μονάδες 7) 

2.  Να προςδιορίςετε τον τφπο τθσ γραμμικισ ςυνάρτθςθσ προςφοράσ του αγακοφ   (μονάδες 6) 

3. Μια αφξθςθ ςτισ τιμζσ των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν μεταβάλει τθν προςφορά κατά 50%. Να προςδιοριςκεί θ νζα 

καμπφλθ προςφοράσ.         (μονάδες 6) 

4. Χρθςιμοποιϊντασ τθν αρχικι ςυνάρτθςθ προςφοράσ, να βρεκεί το ςθμείο με Es=2   (μονάδες 6) 

 

ΘΕΜΑ Δ 
Δίνονται τα ακόλουκα δεδομζνα μιασ επιχείρθςθσ θ οποία λειτουργεί ςτθν βραχυχρόνια περίοδο. Μοναδικόσ μεταβλθτόσ 
ςυντελεςτισ είναι θ εργαςία με αμοιβι 600 μονάδεσ. 

 

 

1. Να καταςκευάςετε τον πίνακα προςφοράσ τθσ επιχείρθςθσ.     (μονάδες 8) 

2. Να υπολογίςετε τθν ελαςτικότθτα προςφοράσ κακϊσ θ τιμι αυξάνεται από 20 ςε 40 χρθματικζσ μονάδεσ (μονάδες 3) 

3. ε ποια ποςότθτα παραγωγισ το κόςτοσ γίνεται 2800 ευρϊ;     (μονάδες 3) 

4. Αν θ επιχείρθςθ παράγει 144 μονάδεσ και κζλει να αυξιςει τθν παραγωγι τθσ κατά 2, πόςο κα μεταβλθκεί το 

κόςτοσ τθσ;          (μονάδες 3) 

5. Να υπολογίςετε το μζςο προϊόν τθσ εργαςίασ και να αιτιολογιςετε ςε ποιο επίπεδο μεγιςτοποιείται. 

           (μονάδες 4) 

6. Με τθν προςκικθ ποιοφ εργάτθ αρχίηει να λειτουργεί ο νόμοσ τθσ φκίνουςασ απόδοςθσ; Δικαιολογιςτε τθν 

απάντθςθ ςασ;          (μονάδες 4) 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταηομζνους) 
το εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. το εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. τθν 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. Συχόν 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  .  

ΕΡΓΑΙΑ (L) ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΙΟΝ (MP) 

0 - 

1 15 

2 35 

3 40 

4 30 

5 15 

6 9 

7 3 


