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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ   ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

 

ΜΑΘΗΜΑ:       ΑΟΘ 

 

Ομάδα Α 

Α1. Για τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο φύλλο των απαντήσεών σας το γράμμα της 

καθεμιάς και δίπλα σε κάθε γράμμα, τη λέξη Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος αν 

η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. Ο καταμερισμός της εργασίας οδηγεί σε αυξανόμενο κόστος ευκαιρίας.  

β. Αν μεταξύ δύο ετών το ονομαστικό ΑΕΠ αυξηθεί με ρυθμό μικρότερο από το δείκτη 

τιμών τότε η πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ θα είναι ίση με το μηδέν. 

γ. Ο κρατικός προϋπολογισμός είναι μια περιεκτική και σύντομη έκφραση της 

ασκούμενης οικονομικής πολιτικής. 

δ. Δάνεια που συνάπτει το δημόσιο και προορίζονται για επενδύσεις έχουν μακροχρόνια 

διάρκεια.  

ε. Η καμπύλη προσφοράς ευπαθών γεωργικών προϊόντων είναι τελείως ανελαστική.  

.                                                                                                                             15 μονάδες 
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Για τις προτάσεις Α.2 και Α.3 γράψτε στο φύλλο των απαντήσεών σας τον αριθμό 

πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Α.2 Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι: 

α) Η συνολική αξία σε χρηματικές μονάδες των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που 

παράγονται σε μια χώρα σ’ ένα συγκεκριμένο έτος. 

β) Η συνολική προστιθέμενη αξία της παραγωγής όλων των οικονομικών - παραγωγικών 

μονάδων της οικονομίας. 

γ) και τα δύο παραπάνω. 

δ) κανένα από τα δύο παραπάνω. 

Α.3 Τι από τα παρακάτω θα μετατοπίσει την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων προς 

τα πάνω και δεξιά: 

α) Η ανακάλυψη ενός νέου κοιτάσματος σπάνιων γαιών. 

β) Η μείωση του αριθμού των ανέργων. 

γ) Μια επιστημονική ανακάλυψη δίχως τεχνολογικές ή οικονομικές εφαρμογές. 

δ) το (α) και το (β). 

Μονάδες 10 

 

Ομάδα Β 

 

Β.1 Δώστε τον ορισμό του εργατικού δυναμικού, των απασχολούμενων και των ανέργων 

(3 μονάδες) και να αναφέρετε ποια μαθηματική σχέση συνδέει τα μεγέθη αυτά (1 

μονάδα). Μονάδες 4 

Β.2 Να αναπτύξετε την εποχιακή ανεργία (4 μονάδες), την ανεργία τριβής (6 μονάδες), 

την διαρθρωτική ανεργία (8 μονάδες) και την ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης (3 μονάδες). 

Μονάδες 21 

 

Ομάδα Γ 

Το αγαθό Χ καταναλώνεται από δύο καταναλωτές. Για την τιμή του αγαθού, τη 

ζητούμενη ποσότητα, το εισόδημα και την συνολική δαπάνη του κάθε καταναλωτή είναι 

γνωστά τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Στοιχεία καταναλωτή A Στοιχεία καταναλωτή B 

Τιμή 

(P) 

Ζητούμενη 

ποσότητα 

(QDA) 

Εισόδημα 

(ΥΑ) 

Συνολική 

Δαπάνη 

(ΣΔΑ) 

Ζητούμενη 

ποσότητα 

(QDΒ) 

Εισόδημα 

(ΥΒ) 

Συνολική 

Δαπάνη 

(ΣΔΒ) 

10 24 1.000 240 60 1.000 600 

12 ; 1.000 240 50 1.500 600 

; 16 1.000 240 10 1.000 ; 

 

Γ.1 Να συμπληρώσετε τον πίνακα. Μονάδες 3 

Γ.2 Αν είναι γνωστό ότι η συνάρτηση ενός εκ των δύο καταναλωτών είναι γραμμική 

ενώ του άλλου είναι ισοσκελής υπερβολή τίνος είναι γραμμική και τίνος ισοσκελής 
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υπερβολή (1 μονάδα) και γιατί; (1 μονάδα). Να βρείτε τις συναρτήσεις ζήτησης των δύο 

καταναλωτών όταν το εισόδημά τους είναι 1.000 ευρώ (4 μονάδες). Μονάδες 6 

Γ.3 Να υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης του καταναλωτή Β στην 

τιμή των 12 ευρώ καθώς το εισόδημά του αυξάνεται από 1.000 σε 1.500 ευρώ (4 

μονάδες) και να χαρακτηρίσετε το αγαθό Χ για τον καταναλωτή Β σύμφωνα με αυτή (1 

μονάδα). Μονάδες 5 

Γ.4 Λόγω της αύξηση του εισοδήματος του καταναλωτή Β από 1.000 σε 1.500 ευρώ η 

καμπύλη ζήτησης μετατοπίστηκε παράλληλα σε σχέση με την αρχική. Η καμπύλη 

ζήτηση μετατοπίστηκε δεξιά ή αριστερά και γιατί; (2 μονάδες). Να βρείτε τη συνάρτηση 

ζήτησης του καταναλωτή Β όταν το εισόδημά του είναι 1.500 ευρώ (2 

μονάδες)  Μονάδες 4 

Γ.5 Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή για τον καταναλωτή Β 

όταν η τιμή του αγαθού Χ είναι 10 ευρώ (3 μονάδες) και εξηγήσετε τι θα είχε συμβεί 

στην συνολική δαπάνη του αν η τιμή του αγαθού διαμορφώνονταν σε 12 ευρώ αλλά το 

εισόδημά του είχε παραμείνει σταθερό (3 μονάδες). 

Μονάδες 6 
 

Ομάδα Δ 

 

Η συνάρτηση αγοραίας ζήτησης ενός αγαθού είναι QD1=100-10P. Η συνάρτηση αγοραίας 

προσφοράς είναι γραμμική. Η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας είναι 2,50 ευρώ και 75 

κιλά αντίστοιχα. Αν μεταβληθεί η ζήτηση κατά ένα άγνωστο ποσοστό, λόγω αύξησης του 

εισοδήματος κατά 25%, τότε τα έσοδα των παραγωγών αυξάνονται κατά 172,50 ευρώ. 

α) Να βρεθεί η νέα τιμή και ποσότητα ισορροπίας αν στο αρχικό σημείο ισορροπίας η 

Es=⅓. Μονάδες 10 

β) Να βρεθεί η ποσοστιαία μεταβολή της ζήτησης και η νέα συνάρτηση ζήτησης. 

Μονάδες 10 
γ) Να υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα στο αρχικό σημείο ισορροπίας και να 

χαρακτηρίσετε το αγαθό. Μονάδες 5 
 
 

 


