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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) 

 
ΟΜΑ∆Α Α 

 
Στις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5, να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε 
αριθµό τη λέξη "Σωστό", αν η πρόταση είναι σωστή,  ή 
"Λάθος", αν η πρόταση είναι λανθασµένη . 
 
Α1 Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι εκείνα που 

χρησιµοποιούνται για την άµεση ικανοποίηση των 
αναγκών του ανθρώπου . 

Μονάδες 3 
 

Α2 Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση µειώνεται, όταν το 
εισόδηµα των καταναλωτών αυξάνεται, ονοµάζονται 
κατώτερα αγαθά . 

Μονάδες 3 
 

Α3  Μια ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς και της 
ζήτησης ενός αγαθού έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της 
ποσότητας ισορροπίας του αγαθού . 

Μονάδες 3 
 

Α4 Η ελαστικότητα προσφοράς ενός αγαθού είναι 
µεγαλύτερη στη µακροχρόνια περίοδο από ό,τι στη 
βραχυχρόνια περίοδο . 

Μονάδες 3 
 

Α5 Το κατά κεφαλήν Α .Ε .Π. δίνει το προϊόν που θα 
αντιστοιχούσε σε κάθε κάτοικο µιας οικονοµίας, αν η 
διανοµή του ήταν ίση. 

Μονάδες 3 
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Για τις προτάσεις Α6 και Α7  να γράψετε στο τετράδιό σας 
τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 
 

Α6 Στη βραχυχρόνια περίοδο, όταν το οριακό προϊόν 
γίνεται µηδέν, τότε: 
α. το µέσο προϊόν αποκτά τη µέγιστη τιµή του  
β. το συνολικό προϊόν αποκτά τη µέγιστη τιµή του 
γ. το µέσο προϊόν αρχίζει να αυξάνεται 
δ. το µέσο προϊόν είναι ίσο µε το µηδέν. 

Μονάδες 5 
 

Α7 Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση µε –2. 
Αυτό σηµαίνει ότι: 
α. µια αύξηση της τιµής του αγαθού κατά 1% θα έχει 

ως αποτέλεσµα την αύξηση της ζητούµενης 
ποσότητας κατά 2% 

β. µια αύξηση της ζητούµενης ποσότητας του αγαθού 
κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της τιµής 
κατά 2% 

γ. µια αύξηση της τιµής του αγαθού κατά 1% θα έχει 
ως αποτέλεσµα τη µείωση της ζητούµενης 
ποσότητας κατά 2% 

δ. µια αύξηση της τιµής του αγαθού κατά 2% θα έχει 
ως αποτέλεσµα τη µείωση της ποσότητας κατά 1%. 

Μονάδες 5 

 
ΟΜΑ∆Α Β 

 

Να δώσετε τους ορισµούς των υποκατάστατων και των 
συµπληρωµατικών αγαθών (Μονάδες 5) και να εξηγήσετε µε 
τη βοήθεια διαγραµµάτων πώς η αύξηση της τιµής ενός 
αγαθού επηρεάζει τη ζήτηση ενός υποκατάστατου αγαθού 
(Μονάδες 10), καθώς και πώς ενός συµπληρωµατικού 
αγαθού (Μονάδες 10). 

Μονάδες 25 
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ΟΜΑ∆Α Γ 
 

Τα δεδοµένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται στην 
παραγωγή και στο κόστος µιας επιχείρησης :  
 

Μονάδες  
Εργασίας  

L 

Συνολικό  
Προϊόν  

Q 

Μέσο  
Προϊόν  
ΑP 

Οριακό  
Προϊόν  
ΜΡ  

Μέσο  Μεταβλητό  
Κόστος  

AVC 

Οριακό  
Κόστος

MC 

0 0  – –  –   – 
1   4   315 
2   5     252  210 
3 18  6 8  210  157,5 
4 28  7   180  126 
5 35  7  180   
6 39  6,5 4  193,8  315 
7 42  6  6  210  420 

 

Γ1 Αφού αντιγράψετε τον παραπάνω πίνακα στο τετράδιό 
σας, να κάνετε τους σχετικούς υπολογισµούς και να 
συµπληρώσετε τα κενά του. 

Μονάδες 8 
 

Γ2 Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, µετά από 
ποια µονάδα εργασίας ισχύει ο νόµος της φθίνουσας 
απόδοσης ; 

Μονάδες 3 
 

Γ3 Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης. 
Μονάδες 7 

 
 

Γ4 Να υπολογίσετε το µεταβλητό κόστος, όταν η 
επιχείρηση παράγει 37 µονάδες προϊόντος . 

Μονάδες 7 
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ΟΜΑ∆Α ∆ 
 

Οι συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης (QD) και προσφοράς (QS1) 

ενός αγαθού "Χ" δίνονται από τις σχέσεις : 
QD = 100 – 5 P και QS1 = –20 + 5 P 

αντίστοιχα, όπου Ρ είναι η τιµή του αγαθού . 
∆1 Να υπολογισθούν η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας 

του αγαθού . 
Μονάδες 4 

 
∆2 Μια µεταβολή των αµοιβών των συντελεστών 

παραγωγής του αγαθού "Χ" είχε ως αποτέλεσµα να 
διαµορφωθεί η συνάρτηση της αγοραίας προσφοράς ως 
εξής : 

QS2 = –40 + 5 P. 
α. Να υπολογίσετε τη νέα τιµή και τη νέα ποσότητα 

ισορροπίας του αγαθού . 
Μονάδες 4 

β. Να απαντήσετε αν οι αµοιβές των συντελεστών 
παραγωγής του αγαθού "Χ" αυξήθηκαν ή 
µειώθηκαν .  

 Μονάδα 1 
  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας . 

Μονάδες 4 
 

γ. Να παραστήσετε γραφικά στο ίδιο διάγραµµα τις 
συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης (QD) και προσφοράς 
(QS1, QS2), καθώς και τα σηµεία ισορροπίας . 

Μονάδες 5 
 

 δ. Να βρείτε ποια επίπτωση είχε στη συνολική δαπάνη των 
καταναλωτών η µεταβολή της τιµής ισορροπίας του 
αγαθού, εξ αιτίας της µεταβολής της προσφοράς του. 

Μονάδες 3 
  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας . 

Μονάδες 4 
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Οδηγίες για τους εξεταζόµενους 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, 
εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  δεν  θα τα αντιγράψετε στο 
τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν.  

 ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.
 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο 

και τα φωτοαντίγραφα. 
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα. 
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή. 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων. 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων. 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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