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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ   ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

 

ΑΟΘ 

            

  

ΟΜΑΔΑ Α 

Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.6., να γράψετε τον 

αριθμό καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν  η πρόταση είναι 

σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
 

Α1. Όταν το κατά μονάδα προϊόντος κόστος μειώνεται η επιχείρηση 

αυξάνει την παραγωγή της ακόμα και με την ίδια τιμή πώλησης, γιατί 

αυξάνει το κέρδος της. 

Α2. Το μέσο μεταβλητό κόστος αυξάνεται γιατί ο ρυθμός αύξησης του 

συνολικού προϊόντος είναι μεγαλύτερος από τον ρυθμό αύξησης του 

κόστους των μεταβλητών συντελεστών. 
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Α3. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Ελληνικό Προϊόν περιλαμβάνει τα 

εισοδήματα που δημιουργούνται στην επικράτεια της χώρας, αλλά και 

ένα μεγάλο μέρος των εισοδημάτων των Ελλήνων του εξωτερικού. 

Α4. Όσο πιο ισομερής είναι η κατανομή του προϊόντος στους κατοίκους 

της οικονομίας, τόσο πιο αξιόπιστος δείκτης είναι το κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ και το αντίθετο. 

Α5. Ο σπουδαιότερος παράγοντας της μεταβολής της προσφοράς είναι ο 

χρόνος. 

Α6. Μία από τις συνέπειες της επιβολής της ανώτατης τιμής από το 

Κράτος είναι η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

Μονάδες 2 x 6 = 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Στις προτάσεις  Α.7. έως και Α.9., να γράψετε τον αριθμό της πρότασης 

και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 
 

Α7. Αν η αξία πώλησης ενός υβριδικού αυτοκινήτου είναι 25000 ευρώ και 

η αξία του ηλεκτρικού του κινητήρα είναι 5000 ευρώ, τότε στο ΑΕΠ θα 

περιληφθούν 

 α) 30.000 ευρώ. 

β) 20.000 ευρώ 

γ) 25.000 ευρώ 

δ) Εξαρτάται από την μέθοδο μέτρησης του ΑΕΠ. 

ε) Τίποτα από τα παραπάνω. Μονάδες 4 
 

 
Α8. 

                                                                                                                

Η αύξηση της ζήτησης ενός κατώτερου αγαθού κατά 30% και της 

προσφοράς του κατά 10%, θα έχει το εξής αποτέλεσμα στην αγορά 

του: 

α) Αύξηση της τιμής ισορροπίας και μείωση της ποσότητας 

ισορροπίας. 

β) Αύξηση ποσότητας ισορροπίας και αμετάβλητη τιμή. 

γ) Μείωση της τιμής και της ποσότητας ισορροπίας. 

δ) Αύξηση της τιμής και της ποσότητας ισορροπίας. 

ε) Τίποτα από τα παραπάνω. Μονάδες 5 
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Α9. Καθώς το συνολικό προϊόν αυξάνεται με φθίνοντες ρυθμούς: 

α) το οριακό προϊόν μειώνεται. 

β) το μέσο προϊόν αυξάνεται. 

γ) το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν. 

δ) το μέσο προϊόν αποκτά τη μέγιστη τιμή του. 

ε) τίποτα από τα παραπάνω. Μονάδες 4 
 
 

 

ΟΜΑΔΑ Β 
 
Β1. Ποιο είναι το αντικείμενο της μικροοικονομίας και ποιο της 

μακροοικονομικής ανάλυσης; Πως αλλιώς ονομάζονται; 

Μονάδες 10 

 
Β2. Ποια η διαφορά ως προς την μέθοδο μεταξύ μικροοικονομικής και 

μακροοικονομικής θεωρίας;                                                    Μονάδες 5 

 

Β3. Ποιος είναι ο σπουδαιότερος λόγος που επιβάλλει την διάκριση μεταξύ 

των δύο επιπέδων ανάλυσης της οικονομικής επιστήμης; 

Μονάδες 10 

 

ΟΜΑΔΑ Γ 

Δίνονται τα ακόλουθα στοιχεία μιας υποθετικής οικονομίας 
 

 

ΕΤΗ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠ 

(ευρώ ανά κάτοικο) 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 
ΑΕΠ 

 
(Δις ευρώ) 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

(εκατομμύρια 
κάτοικοι ) 

2012 24.000 ; 10 

2013 ; ; ; 

 

 

Γ1. Nα συμπληρωθούν τα κενά του παραπάνω πίνακα αν γνωρίζετε ότι το 

Κατά Κεφαλήν Πραγματικό ΑΕΠ από το 2012 στο 2013 αυξήθηκε κατά 20% 

και ο πληθυσμός, στα ίδια έτη, αυξήθηκε 10%.                         Μονάδες 8                                                                                              

  

Γ2. Να υπολογίσετε την πραγματική % μεταβολή του ΑΕΠ από το 2012 στο 

2013.                                                                                               Μονάδες 3  
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Γ3. Θεωρώντας ως έτος βάσης το 2012 και αν αυξηθεί το επίπεδο τιμών 

κατά 10%, να βρείτε το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές για το έτος 2013. 

                                                                                                     Μονάδες 4  

Γ4. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ πραγματικού και ονομαστικού ΑΕΠ και τι 

εκφράζει ο δείκτης τιμών;                                                               Μονάδες 6 

 

Γ5. Έχει υπολογιστεί ότι, για το έτος 2012, η παραοικονομία της 

συγκεκριμένης χώρας αποτελεί το 30% του πραγματικού ΑΕΠ. Πόσο θα ήταν 

το πραγματικό ΑΕΠ αν συμπεριλαμβανόταν η παράνομη οικονομική 

δραστηριότητα σε αυτό; 

Μονάδες 4 
 

 

ΟΜΑΔΑ Δ 

 

Δίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης: QD = 200 – P και προσφοράς: QS = 50 + P. 

Ζητείται: 

Δ1. Να υπολογίσετε το σημείο που ισορροπεί η αγορά και να το δείξετε               

διαγραμματικά.                                                              Μονάδες 3  

 

Δ2. Αν το κράτος επιβάλλει ανώτατη τιμή ΡΑ = 60€ να υπολογίσετε το μέγιστο 

ύψος του πιθανού καπέλου που θα δημιουργηθεί στην αγορά. Θεωρείτε 

  ότι το κράτος πρέπει να επιβάλλει ανώτατη τιμή στην αγορά; 

                                                                                 Μονάδες 4 

 

 Δ3. Αν το κράτος επιβάλλει κατώτατη τιμή Ρκ = 90€, να υπολογίσετε το όφελος   

στα έσοδα των παραγωγών που προκύπτει από την κρατική παρέμβαση. 

                                                                                  Μονάδες 4  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Δ4. Σε ποια τιμή η ζητούμενη ποσότητα είναι διπλάσια του πλεονάσματος. 

                                                                                  Μονάδες 3 

                  

Δ5. Αν το κράτος αφήσει ελεύθερη τη λειτουργία της αγοράς τότε αυτή θα 

ισορροπήσει στο σημείο που έχετε υπολογίσει από το α) ερώτημα. Ποιο 

θα πρέπει να είναι το νέο σημείο ισορροπίας ώστε τα συνολικά έσοδα των 

παραγωγών να είναι τα μέγιστα; 

                                                                                  Μονάδες 4  
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Δ6. Ποια θα πρέπει να είναι, με βάση το ερώτημα Δ5. η νέα συνάρτηση 

προσφοράς, ώστε η μετατόπισή της να είναι παράλληλη;  

                                                                                  Μονάδες 4 

 
Δ7. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης (ΕD) και την ελαστικότητα 

προσφοράς (Εs) στο νέο σημείο ισορροπίας.                           

                                                                                                      Μονάδες 3 

 

 

 

  

  


