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ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
                                                                                                             ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4,5 

 

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  
 
Α1)Ο νόμοσ τησ φθύνουςασ ό μη ανϊλογησ απόδοςησ ιςχύει επειδό δεν μεταβϊλλονται οι 
αναλογύεσ που υπϊρχουν κϊθε φορϊ ανϊμεςα ςτουσ ςταθερούσ και τουσ μεταβλητούσ 
ςυντελεςτϋσ.  
 
Α2)Με ςταθερό τη ςυνϊρτηςη ζότηςησ, μια αύξηςη τησ τιμόσ των παραγωγικών ςυντελεςτών 
θα ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την αύξηςη τησ τιμόσ και  τησ ποςότητασ ιςορροπύασ. 
 
Α3)Στη περύπτωςη που ςτον κλϊδο παραγωγόσ ενόσ προώόντοσ υπϊρχει μόνο μια επιχεύρηςη, 
η αγοραύα καμπύλη προςφορϊσ ϋχει αρνητικό κλύςη.  
 
Α4)Στη βραχυχρόνια περύοδο παραγωγόσ, η ςυμπεριφορϊ του ςυνολικού, του μϋςου και του 
οριακού προώόντοσ εξηγεύται από το νόμο τησ φθύνουςασ ό μη ανϊλογησ απόδοςησ 
 
Α5) Η μεταβολό τησ τεχνολογύασ,  οδηγεύ ςε μεταβολό τησ ςυνϊρτηςησ παραγωγόσ. 

 

(Μονάδες  15) 

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 φθύνουςασ απόδοςησ αρχύζει να λειτουργεύ, όταν:  
α) το μϋςο προώόν εύναι ύςο με το οριακό προώόν  
β) το ςυνολικό προώόν γύνεται μϋγιςτο  
γ) το οριακό προώόν γύνεται αρνητικό  
δ) το οριακό προώόν αρχύζει να μειώνεται. 
 
Α7) Η προςφορϊ των γεωργικών προώόντων που δεν μπορούν να διατηρηθούν εύναι: 
α)ελαςτικό 
β)τελεύωσ ελαςτικό 
γ)ανελαςτικό 
δ)τελεύωσ ανελαςτικό 
 
.  
 
(Μονάδες  10) 
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ΘΕΜΑ B 

Β.1  Τι γνωρύζετε για την ανώτατη τιμό 
                                                                                                                                                                   (Μονάδες 25) 

 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 
 

Στην αγορϊ του μοςχαρύςιου κρϋατοσ  η ςυνϊρτηςη ζότηςησ εύναι QD=45-2P . Για τη 
ςυνϊρτηςη προςφορϊσ που εύναι γραμμικό, δύνεται ο ακόλουθοσ πύνακασ προςφορϊσ 
 
 P Qs 
Α 5 20 
Β 10 Qβ 
  
Λαμβϊνοντασ υπόψη ότι όταν η τιμό αυξϊνεται η Es=1/4 : 
 
Γ.1 Nα ςυμπληρωθούν τα κενϊ του πύνακα, να βρεθεύ ςημεύο ιςορροπύασ και να απεικονιςτεύ 
διαγραμματικϊ. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 13 
Το κρϊτοσ επιβϊλει μια κατώτατη τιμό, 3 μονϊδεσ μεγαλύτερη από την τιμό ιςορροπύασ.  
Γ.2 Να υπολογιςτεύ το πλεόναςμα.                                                                                                     ΜΟΝΑΔΕΣ 
2 
Γ.3 Ποια θα εύναι η επιβϊρυνςη του κρατικού προώπολογιςμού ςε περύπτωςη που το κρϊτοσ 
αγορϊςει το πλεόναςμα?                                                                                                                       ΜΟΝΑΔΕΣ 2 
Γ.4 Ποια θα εύναι τα Συνολικϊ Έςοδα των παραγωγών?                                                            ΜΟΝΑΔΕΣ 
2 
Γ.5 Ποια θα εύναι η Συνολικό  Δαπϊνη των καταναλωτών?                                                        ΜΟΝΑΔΕΣ 
2 
Γ.6 Πωσ μπορεύ να διαθϋςει το κρϊτοσ το προαναφερόμενο πλεόναςμα?                            ΜΟΝΑΔΕΣ 2 
Γ.7 Ποιο εύναι το όφελοσ των παραγωγών από την επιβολό τησ Κατώτατησ τιμόσ? Να 
υπολογιςτεύ.                                                                                                                                               ΜΟΝΑΔΕΣ 
2                                                                                               
                          
ΜΟΝΑΔΕΣ 25 
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ΘΕΜΑ Δ 

 

 

Δύνεται ο ακόλουθοσ πύνακασ που αφορϊ την παραγωγό γεωργικών προώόντων τησ 
επιχεύρηςησ ΑΑΑ ςτη Βραχυχρόνια περύοδο, η οπούα χρηςιμοποιεύ ωσ μοναδικό μεταβλητό 
ςυντελεςτό την εργαςύα. Η αμοιβό τησ εργαςύασ εύναι ςταθερό 
 

 
 
 

 
Δ.1 Να υπολογύςετε την αμοιβό τησ εργαςύασ (w).                                                                                            ΜΟΝΑΔΕΣ 3 
Δ.2 Να καταςκευϊςετε τον πύνακα προςφορϊσ τησ επιχεύρηςησ (Να ςταματόςετε τουσ 
υπολογιςμούσ ςτο πρώτο δεκαδικό ψηφύο)                                                                                                          ΜΟΝΑΔΕΣ 14 
Δ.3 Να βρεθεύ η γραμμικό ςυνϊρτηςη προςφορϊσ.                                                                                          ΜΟΝΑΔΕΣ 2 
Δ.4 Να βρεθεύ η αγοραύα ςυνϊρτηςη προςφορϊσ αν ςτον κλϊδο παραγωγόσ ςυμμετϋχουν 10 
όμοιεσ επιχειρόςεισ                                                                                                                                  ΜΟΝΑΔΕΣ 2 
Δ.5 Λαμβϊνοντασ υπόψη την αγοραύα ςυνϊρτηςη προςφορϊσ που βρόκατε ςτο προηγούμενο 
ερώτημα να βρεθεύ η νϋα ςυνϊρτηςη προςφορϊσ αν:  
ι) λόγω δυςμενών καιρικών ςυνθηκών η προςφορϊ μεταβλόθηκε κατϊ 50%  
ιι) λόγω βελτύωςησ τησ τεχνολογύασ η προςφορϊ μεταβλόθηκε κατϊ 20 μονϊδεσ για κϊθε τιμό. 

                         ΜΟΝΑΔΕΣ 4 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

 
 
 

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.  

L TC MC 
0 20 - 
1 80 6 
2 140 3 
3 200 2 
4 260 3 
5 380 5 
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Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  .  


