
                                             ΑΟΘ – ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4,5 – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ    

 

ΖΗΤΗΜΑ Α 

Σημειώζηε «Σωζηό» ή «Λάθος» (3 μονάδες ζε καθεμία) 

Α.1.α) Η επηρείξεζε δελ πξνζθέξεη πξνηόλ αλ ε ηηκή πώιεζεο είλαη κηθξόηεξε από ην κέζν κεηαβιεηό θόζηνο.  

β) Η ειαζηηθόηεηα ηεο πξνζθνξάο είλαη έλα κέηξν ηνπ βαζκνύ αληίδξαζεο ηεο πξνζθεξόκελεο πνζόηεηαο ζηηο 

κεηαβνιέο ηεο ηηκήο ηνπ αγαζνύ.  

γ) Ταπηόρξνλε κείωζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα κελ αιιάμεη ηελ πνζόηεηα ηζνξξνπίαο.  

δ) Η αλώηαηε ηηκή ελόο αγαζνύ νλνκάδεηαη θαη ηηκή παξέκβαζεο.  

ε) «Καπέιν» νλνκάδεηαη ε επηπιένλ παξάλνκε ηηκή, πνπ πιεξώλνπλ νη παξαγωγνί ζηε «καύξε αγνξά», κεηά από 

επηβνιή αλώηαηεο ηηκήο. 

 

Κσκλώζηε ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη ζωζηή απάνηηζη (5 μονάδες ζε καθεμία)    

Α.2.1 Τα θέξδε κηαο επηρείξεζεο κεγηζηνπνηνύληαη όηαλ: 

α) ε ηηκή είλαη ίζε κε ην νξηαθό θόζηνο 

β) ε ηηκή είλαη ίζε κε ην κέζν θόζηνο 

γ) ε ηηκή είλαη ίζε κε ην νξηαθό θόζηνο θαη ην νξηαθό είλαη κεγαιύηεξν από ην κέζν κεηαβιεηό 

δ) ε ηηκή είλαη ίζε κε ην κέζν ζπλνιηθό θόζηνο  

 

Α.2.2 Αλ κεηωζεί ε πξνζθνξά θαη απμεζεί ε δήηεζε ελόο αγαζνύ: 

α). ε πνζόηεηα ηζνξξνπίαο ζα κεηωζεί θαη ε ηηκή ηζνξξνπίαο ζα κείλεη ακεηάβιεηε 

β). ε ηηκή ηζνξξνπίαο ζα κεηωζεί 

γ) ε πνζόηεηα ηζνξξνπίαο ζα απμεζεί θαη ε ηηκή ηζνξξνπίαο ζα κεηωζεί 

δ). ε ηηκή ηζνξξνπίαο ζα απμεζεί  

 

ΖΗΤΗΜΑ Β 

Β.1 Ποια ςχζςθ ςυνδζει τθν τεχνολογία παραγωγισ με τθν προςφορά των αγακών; (Μονάδεσ 10)  

Β.2 Σι γνωρίηετε για τθν επιβολι κατώτατθσ τιμισ πώλθςθσ ςε ζνα αγακό; (Μονάδεσ 15) 

  

 

 

 



ΖΗΤΗΜΑ Γ 

 Γ.1 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακασ:  

 Τιμή Προςφερόμενη ποςότητα Αξία Α΄φλησ ανά μονάδα Εs 

Α 20 100 10 1,5 

Β 30 α 10  

Γ β 400 12 1 

Δ 50 350 14 0,5 

Ε 50 500 12  

Ζ 65 γ 14  

 

Ζθτοφνται: 

α) Να βρεκοφν τα α, β, γ. (Μονάδεσ 5) 

β) Να καταςκευάςετε όςεσ καμπφλεσ προςφοράσ προκφπτουν με βάςθ τα δεδομζνα του παραπάνω πίνακα. 

(Μονάδεσ 3) 

γ) Αν υποκζςουμε ότι οι καμπφλεσ προςφοράσ είναι ευκείεσ, να υπολογίςετε τισ ςυναρτιςεισ τουσ. (Μονάδεσ 5) 

Γ2. Με βάςθ τα δεδομζνα του παρακάτω πίνακα και γνωρίηοντασ ότι θ εργαςία είναι ο μοναδικόσ μεταβλθτόσ 

ςυντελεςτισ με αμοιβι 500€, να καταςκευάςετε τθν καμπφλθ προςφοράσ και να υπολογίςετε τθν ελαςτικότθτα 

τόξου, αν θ τιμι πώλθςθσ αυξθκεί από 50€ ςε 100€. (Μονάδεσ 12) 

L 1 2 3 4 5 6 7 

MP 5 10 15 20 15 10 5 

  

 ΖΗΤΗΜΑ Δ 

Δ.1 Δίνονται τα παρακάτω δεδομζνα τθσ αγοράσ ενόσ κατώτερου αγακοφ: 

Τιμή Προςφερόμενη ποςότητα Συνολική Δαπάνη 

20 520 12400 

40 640 21600 

 

Ζθτοφνται: 

α) Να εξθγιςετε γιατί αυξάνει θ Δ κακώσ θ τιμι του αγακοφ αυξάνεται. 

β) Να υπολογίςετε το ςθμείο ιςορροπίασ. 

γ) Να υπολογίςετε τθν τιμι για τθν οποία δθμιουργείται πλεόναςμα 50 μονάδων. Πωσ κα χαρακτθρίηατε αυτι τθν 

τιμι αν τθν ζχει επιβάλλει το κράτοσ; 

δ) Να υπολογίςετε το πικανό καπζλο που είναι διατεκιμζνοι να επιβαρυνκοφν οι καταναλωτζσ αν το κράτοσ 

επιβάλλει ανώτατθ τιμι πώλθςθσ ΡΑ=15. 

 (Μονάδεσ 16) 

Δ.2 Να δείξετε διαγραμματικά και να αιτιολογιςετε τθν επίδραςθ που κα ζχει ςτθν τιμι και ςτθν ποςότθτα 

ιςορροπίασ τθσ βενηίνθσ, μια αφξθςθ ςτθν παραγωγι των αυτοκινιτων, λόγω βελτίωςθσ τθσ τεχνολογίασ 

παραγωγισ τουσ.  (Μονάδεσ 9) 


