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ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α

Α1.Να σημειώσετε το Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή το Λάθος, αν η
πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Μια μείωση της της τιμής ενός αγαθού κατά 10% θα οδηγήσει σε μια
μείωση της ζητούμενης ποσότητας πάνω από 10% , αν η ζήτησή του
είναι ελαστική.
β. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανηκούν στην κατηγορία
των κεφαλαιουχικών αγαθών.
γ. Ένας βασικός λόγος που συντελεί στην εξέλιξη των αναγκών είναι η
διαφήμιση.
δ. Οι ροές αγαθών,παραγωγικών συντελεστών και χρήματος μεταξύ των
επιχειρήσεων,των νοικοκυριών και του κράτους έχουν πάντα το ίδιο
μέγεθος.
ε. Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης που τείνει στο άπειρο είναι
ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των τιμών.
[15 μονάδες]
Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιο σας τον
αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.

Α2. Στο άμεσο μέλλον

η τιμή του αγαθού y αναμένεται να μειωθεί.
«Σήμερα» στην αγορά αυτού του αγαθού παρατηρείται:
α. μείωση της ζητούμενης ποσότητάς του.
β. μείωση της ζήτησής του.
γ. αύξηση της ζήτησής του.
δ. αύξηση της ζητούμενης ποσότητάς του.

Α3. Για την παραγωγή 80 μονάδων του αγαθού Χ θυσιάζονται 20 μονάδες
του Υ.Το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους του Υ είναι:
α. 4
β. 0,5
γ. 0,25
δ. 2
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[10 μονάδες]

ΟΜΑΔΑ Β
α) Τι εννοούμε με τον όρο παραγωγή;
Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία της παραγωγικής διαδικασίας;
[15 μον.]
β) Να διατυπώσετε το νόμο της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης.
[10 μον.]
ΟΜΑΔΑ Γ
Δίνεται ο πιο κάτω πίνακας που αφορά μια οικονομία που παράγει τα αγαθά
x και y με τους εξης συνδυασμούς :
Συνδυασμοί
Α
Β
Γ
Δ

Αγαθό x
0
20
60
100

Αγαθό y
1100
1000
750
0

1) Να υπολογίσετε το πραγματικό κόστος του αγαθού x σε όρους του y.
Τι παρατηρείτε σχετικά με την πορεία του; Πως δικαιολογείται αυτή η
πορεία ;
[6 μον.]
2) Αν το μοναδικό κριτήριο είναι το Κόστος Ευκαιρίας, μεταξύ ποιών συνδυασμών συμφέρει να παραχθεί μια μονάδα του x και γιατί;
[3 μον.]
3) Να υπολογίσετε την απώλεια του y αν η οικονομία αποφασίσει να αυξήσει την παραγωγή του x : α) από 20 σε 100 μονάδες, β) από 10 σε
90 μονάδες.
[8 μον.]
4) Να υπολογίσετε: α) πόσες μονάδες του y πρέπει να θυσιαστούν για να
παραχθούν οι πρώτες 24 μονάδες του x ; β) πόσες μονάδες του y πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν οι τελευταίες 4 μονάδες του x ;
[8 μον.]
ΟΜΑΔΑ Δ
Ένας καταναλωτής δαπανά το 8% του εισοδήματός του κάθε μήνα για την
αγορά μοσχαρίσιου κρέατος ,όταν η τιμή του κιλού είναι 25 χρηματικές μονάδες και το εισόδημά του είναι 2500 χρηματικές μονάδες.Μια μεταβολή
της τιμής κατά 10% μειώνει την ποσότητα που καταναλώνει κατά 0,4 κιλά.
Ζητείται:
1) Να υπολογιστεί η ΕD του αγαθού καθώς η τιμή μεταβάλλεται και να το
χαρακτηρίσετε.
[6 μονάδες]
2) Ποια είναι η ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης του καταναλωτή για το αγαθό καθώς η τιμή του μεταβάλλεται; Πως δικαιολογείται
αυτή η μεταβολή ;
[9 μονάδες]
3) Αν η ζήτηση του αγαθού εκφράζεται με μια γραμμική συνάρτηση να την
υπολογίσετε.
[5 μονάδες]
4) Εστω ότι η ζήτηση του χοιρινού κρέατος που είναι υποκατάστατο αγαθό
του μοσχαρίσιου εκφράζεται από την εξίσωση QD=1000-20P. Η μεταβολη στην τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος προκαλεί ισοποσοστιαία μεταβολή στη ζήτηση του χοιρινού κρέατος κατά 20%.Ποια θα είναι η νεα συνάρτηση ζήτησης του χοιρινού κρέατος;
[5 μονάδες]
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