
ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ 

ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΚΔΦ.3-4 
 

ΘΔΜΑ 1
ο 

 Α. Να ραξαθηεξίζεηε θαζεκηά από ηηο  παξαθάηω πξνηάζεηο ωο ζωζηή ή 

       ιαλζαζκέλε. 

1) Σν ρξνληθό δηάζηεκα κεηάβαζεο από ηε βξαρπρξόληα ζηε 

καθξνρξόληα πεξίνδν είλαη ην ίδην γηα όιεο ηηο επηρεηξήζεηο. 

                                                                              ()   (Λ) 

2) Οη κεηαβνιέο ηνπ κέζνπ πξνϊόληνο είλαη κηθξόηεξεο από ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ νξηαθνύ. 

                                                                                   ()   (Λ) 

     3)  Ο ΝΦΑ  ηζρύεη  δηόηη  κεηαβάιινληαη  νη  αλαινγίεο  αλάκεζα  ζηηο 

          πνζόηεηεο  ηωλ   ζηαζεξώλ   θαη   ηωλ   κεηαβιεηώλ   παξαγωγηθώλ 

          ζπληειεζηώλ. 

                                                                                         ()   (Λ) 

     4)  Όηαλ ε επηρείξεζε δελ παξάγεη πξνϊόλ επηβαξύλεηαη κόλν κε κεηα- 

          βιεηό θόζηνο. 

                                                                                         ()   (Λ) 

      5)  Έλαο από ηνπο ιόγνπο  πνπ πξνθαινύλ  κεηαηόπηζε ηεο  θακπύιεο  

πξνζθνξάο πξνο ηα αξηζηεξά είλαη θαη ε αύμεζε ηεο ηηκήο ηωλ πα- 

ξαγωγηθώλ  ζπληειεζηώλ  πνπ  ρξεζηκνπνηνύληαη  ζηελ  παξαγωγή 

ηνπ πξνϊόληνο (ceteris paribus). 

                                                                                         ()   (Λ) 

                                                                                             (15 κνλάδεο) 

Β. Να ζεκεηώζεηε ηε ζωζηή απάληεζε: 

   1) Όηαλ κηα επηρείξεζε παξάγεη 10 κνλάδεο πξνϊόληνο  έρεη  κεηαβιεηό 

       θόζηνο αλά  κνλάδα  πξνϊόληνο  300  επξώ. Αλ  παξάγεη  14  κνλάδεο 

       πξνϊόληνο ην κεηαβιεηό θόζηνο  αλά  κνλάδα  πξνϊόληνο  γίλεηαη 330  

       επξώ. ηελ πεξίπηωζε απηή ην νξηαθό θόζηνο ηεο 14
εο

 κνλάδαο είλαη 

α) 30 επξώ 

β) 7,5 επξώ   

γ) 405 επξώ 

δ) 1620 επξώ 

                                                                             (5 κνλάδεο) 

   2)  Ζ αύμεζε ηεο ηηκήο ελόο αγαζνύ πξνθαιεί: 

        α) Αύμεζε πξνζθνξάο.  

        β) Μείωζε πξνζθνξάο. 

        γ) Αύμεζε ηεο πξνζθεξόκελεο πνζόηεηαο. 

        δ) Μείωζε ηεο πξνζθεξόκελεο πνζόηεηαο.  

                                                                                   (5 κνλάδεο)                                                                                                                        
 



ΘΔΜΑ 2
ο
 

  

α) Να αλαιπζεί ε θακπύιε ηνπ κέζνπ ζηαζεξνύ θόζηνπο (5 κνλάδεο) 

β) Να αλαιπζεί ε θακπύιε ηνπ κέζνπ κεηαβιεηνύ θόζηνπο (8 κνλάδεο) 

γ) Να αλαιπζεί ε θακπύιε ηνπ κέζνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο (8 κνλάδεο) 

δ) Ση ζρήκα έρνπλ νη θακπύιεο ηνπ κέζνπ κεηαβιεηνύ θαη ηνπ κέζνπ 

     ζπλνιηθνύ θόζηνπο θαη πνύ νθείιεηαη απηό ην ζρήκα; (4 κνλάδεο). 

                                                                                     (25 μονάδες) 

ΘΔΜΑ 3
ο
 

 

Μηα επηρείξεζε Α ιεηηνπξγεί ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν θαη παξνπζηάδεη 

ηα παξαθάηω ζηνηρεία παξαγωγήο θαη θόζηνπο: 

   Αξηζκόο   

   Δξγαηώλ      

  πλνιηθό 

    Πξνϊόλ 

    Οξηαθό 

    Πξνϊόλ 

    Οξηαθό  

    Κόζηνο 

 Μεηαβιεηό 

    Κόζηνο 

        0           -  

        1         120  

        2           80  

        3           48  

        4           32  

        5           40  

        6           60  

        7           80  

        8         120  

Ζ κεληαία ακνηβή  ηεο  εξγαζίαο, πνπ είλαη ν κνλαδηθόο κεηαβιεηόο ζπλ- 

ηειεζηήο, είλαη ίζε θαη ζηαζεξή κε 960 επξώ αλά εξγάηε. 

α) Να ζπκπιεξωζνύλ ηα θελά ηνπ πίλαθα.    

                                                                                (9 κνλάδεο) 

β) Λειηοσργεί ο νόμος ηης θθίνοσζας απόδοζης;  Αν  ναι,  από  ποιο  ζημείο 

     ηοσ ζσνηελεζηή  «εργαζία»  θαίνεηαι η λειηοσργία ηοσ και γιαηί;  

                                                                                (4 κνλάδεο) 

γ) Πόζν κεηαβάιιεηαη ην  κεηαβιεηό θόζηνο ηεο επηρείξεζεο, όηαλ ε πα-      

    ξαγωγή απμάλεηαη από 50 ζε 102 κνλάδεο παξαγωγήο; 

                                                                                (5 κνλάδεο) 

δ) Αλ ε επηρείξεζε παξάγεη 94 κνλάδεο πξνϊόληνο θαη ζειήζεη λα κεηώ- 

    ζεη ην θόζηνο ηεο θαηά 640 επξώ  πόζεο  κνλάδεο  πξέπεη  λα  κεηώζεη 

    ηελ παξαγωγή ηεο; 

                                                                                (5 κνλάδεο) 

ε) Γηαηί  κπνξνύκε  λα  ππνινγίζνπκε  ην  νξηαθό  θόζηνο  είηε  από ηε 

    κεηαβνιή  ηνπ  κεηαβιεηνύ  είηε  από  ηε  κεηαβνιή  ηνπ  ζπλνιηθνύ 

    θόζηνπο; 

                                                                                (2 κνλάδεο)  
 

                                                                                     (25 μονάδες) 



  

 

ΘΔΜΑ 4
ο
 

Ο παξαθάηω πίλαθαο αθνξά ην θόζηνο παξαγωγήο ελόο παξαγωγνύ Α: 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ 

(Q) 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΟ 

ΚΟΣΟ 

(VC) 

ΜΔΟ 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΟ 

ΚΟΣΟ 

(AVC) 

ΟΡΙΑΚΟ 

ΚΟΣΟ 

(MC) 

0 0 - - 

1 55 ; ; 

; 70 28 ; 

; 78 ; 2 

19,5 ; 6 ; 

25 ; ; 6 

; ; 6,5 9 

Εεηείηαη: 

Α. Να ζπκπιεξωζνύλ ηα θελά ηνπ πίλαθα (όπνπ ππάξρνπλ εξωηεκαηηθά) 

                                                                              ( 9  κνλάδεο) 

Β. Αλ ζηελ αγνξά ππάξρνπλ 10 όκνηνη παξαγωγνί κε ηα ίδηα ζηνηρεία 

θόζηνπο λα θαηαζθεπάζεηε ηνλ αγνξαίν πίλαθα πξνζθνξάο (4 κνλάδεο), 

ηελ αγνξαία θακπύιε πξνζθνξάο (3 κνλάδεο) θαη λα εξκελεύζεηε ηελ 

πνξεία ηεο (2 κνλάδεο). 

Γ. Να ππνινγίζεηε ηελ αγνξαία γξακκηθή ζπλάξηεζε πξνζθνξάο. 

                                                                       (4 κνλάδεο) 

Γ. Να ππνινγίζεηε ηελ ειαζηηθόηεηα πξνζθνξάο όηαλ ε ηηκή ηνπ 

πξνϊόληνο είλαη Ρ =12.   (3 κνλάδεο) 

        

                                                                              (25 μονάδες) 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ! 


