
                                                                                                                                   
 

 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 1 από 2                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 
ΟΜΑΔΑ Α (25 μονάδες) 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα 

που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η 
πρόταση είναι λανθασμένη.        (15 μονάδες) 

1. Ο κορεσμός είναι μια από τις ιδιότητες των αναγκών   

2. Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για την άμεση ικανοποίηση των 

αναγκών των ανθρώπων.   

 

3. Επιδίωξη του καταναλωτή είναι να απολαύσει απλώς τη χρησιμότητα από το αγαθό ή την 

υπηρεσία που καταναλώνει. 

 

4.  Το μαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι υλικό ,διαρκές και καταναλωτικό αγαθό.  

5. Η αρνητική σχέση μεταξύ της  τιμής και της ζητούμενης ποσότητας αποτελεί το νόμο της 

ζήτησης. 

 

  

Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα 
του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.                   (10 μονάδες) 

 

A.2 Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ είναι ίσο με 3. Αυτό σημαίνει ότι: 

α) για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα από το αγαθό Ψ θα πρέπει να θυσιαστούν 3 μονάδες από 

το αγαθό Χ. 

β) για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα από το αγαθό Χ  θα πρέπει να θυσιαστούν 3 μονάδες από 

το αγαθό Ψ. 

γ) μια αύξηση της ποσότητας του αγαθού Χ κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 

ποσότητας του Ψ κατά 3%. 

δ) μια αύξηση της ποσότητας του αγαθού Ψ κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 

ποσότητας του κατά 3%. 

 

A.3. Η ΚΠΔ μετατοπίζεται προς τα αριστερά όταν: 

α) Χειροτερεύει η ποιότητα προϊόντος 

β) Μειώνεται η ποσότητα των παραγωγικών συντελεστών 

γ) Βελτιώνεται η τεχνολογία παραγωγής 

δ) Έχουμε εισροή μεταναστών 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β (25 μονάδες) 

 

Β.1. Να αναφέρετε τις κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται τα οικονομικά αγαθά. Να αναφέρετε και 

παραδείγματα. 

 

Β.2. α) Τι εννοούμε με τον όρο χρησιμότητα; 

       β) Ποια είναι η επιδίωξη του καταναλωτή και ποιοι παράγοντες την περιορίζουν; 
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Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 2 από 2                                                                                                                                                                                                                                                       
 

ΟΜΑΔΑ Γ (25 μονάδες) 

Μια οικονομία παράγει δύο αγαθά Χ και Υ σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης των συντελεστών 
παραγωγής.  

 Αγαθό Χ Αγαθό Υ 

Α 0 200 

Β 20 176 

Γ 40 132 

Δ 60 72 

Ε 80 0 

Γ.1. Να υπολογιστεί το Κόστος Ευκαιρίας του Χ και του Υ σε όλους τους συνδυασμούς.  Είναι αύξον 

ή φθίνον;.                                                                   (5 μονάδες)  

Γ.2. Να κατασκευαστεί η ΚΠΔ                                          (5 μονάδες) 

Γ.3. Να εξετάσετε αν είναι άριστοι, εφικτοί ή ανέφικτοι οι συνδυασμοί Κ(Χ=20, Υ=178), Λ(Χ=40, 

Υ=132), Μ(Χ=50, Υ=72) και Ξ(Χ=80, Υ=20) . Οι συνδυασμοί αυτοί βρίσκονται αριστερά, δεξιά ή 

πάνω στην  ΚΠΔ;                                               (5 μονάδες) 

Γ.4. Πόσες μονάδες του αγαθού Υ πρέπει να θυσιαστούν προκειμένου να παραχθούν οι 40 πρώτες 

μονάδες του αγαθού Χ.                                     (5 μονάδες) 

Γ.5. Ποιοι είναι οι λόγοι που μετατοπίζουν προς τα δεξιά την ΚΠΔ;     

                                                                                                  (5 μονάδες) 

 

ΟΜΑΔΑ Δ (25 μονάδες) 

 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας ζήτησης ενός αγαθού Χ: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Γ.1. Να βρείτε τις ελαστικότητες ζήτησης ως προς τιμή καθώς η τιμή αυξάνεται και να τις 
χαρακτηρίσετε. (7 μονάδες) 

Γ.2. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης  (6 μονάδες) 
Γ.3. Να βρείτε την γραμμική συνάρτηση ζήτησης  (6 μονάδες) 
Γ.4. Να διατυπώσετε το νόμο της ζήτησης  (6 μονάδες) 

 
 

!!! Καλή Επιτυχία !!! 
 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΤΙΜΗ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α 5 45 

Β 10 30 

Γ 15 15 

Δ 18 6 


