
                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 1 από 3                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

 

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. Αν δύο αγαθά είναι συμπληρωματικά και η τιμή του ενός μειώνεται,ceteris paribus, τότε η 

ζήτηση του άλλου μειώνεται.  

 

2. Αν οι καταναλωτές αναμένουν μείωση των τιμών, ceteris paribus, θα αναβάλλουν τις αγορές 

τους, με αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης τώρα.  

 

3.  Ένας άνεργος εργάτης είναι εν δυνάμει συντελεστής παραγωγής.   

4.  Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό αυξάνεται, όταν μειώνεται η τιμή του και 

η ζήτησή του είναι ανελαστική. 

 

5. Στον παραγωγικό συντελεστή κεφάλαιο περιλαμβάνεται και το λίπασμα που θα χρησιμοποιηθεί 

σε μια καλλιέργεια σιταριού. 

 

  

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  Ένας παράγοντας που δεν επηρεάζει τη ζήτηση για ένα αγαθό είναι: 

    α) το εισόδημα των καταναλωτών 

    β) η μεταβολή της τιμής του 

    γ) οι τιμές των άλλων αγαθών 

    δ) οι προσδοκίες των καταναλωτών 

 

A.3.  Κατώτερα είναι τα αγαθά που όταν αυξάνεται το εισόδημα των καταναλωτών ceteris paribus: 
α) αυξάνεται η ζήτησή τους 
β) δεν μεταβάλλεται η ζήτησή τους 
γ) αυξάνεται η ζητούμενη ποσότητά τους 
δ) μειώνεται η ζήτησή τους 

 
 

ΟΜΑΔΑ Β (25 μονάδες) 

 

 

Β1. Να εξηγήσετε με ποιο τρόπο οι προτιμήσεις των καταναλωτών καθώς και το εισόδημα των 

καταναλωτών επηρεάζουν τη ζήτηση. (απαιτείται διάγραμμα). 

 

Β2. Να εξηγήσετε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη ζήτηση ενός αγαθού και στην τιμή ενός 

συμπληρωματικού αυτού του αγαθού και να δώσετε ένα παράδειγμα. (απαιτούνται 

διαγράμματα).       

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Αρχές Οικονομικής θεωρίας / Γ οικονομικό   
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ΟΜΑΔΑ Γ  (25 μονάδες) 

 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά ένα αγαθό Χ και ένα αντιπροσωπευτικό καταναλωτή Α: 

 

 
XP  XQ  Υ P συμπληρωματικό

 

Α 10 180 10.000 60 

Β 10 190 15.000 60 

Γ 20 160 18.000 45 

Δ 30 140 18.000 45 

Ε 30 145 19.000 45 

ΣΤ 40 120 20.000 50 

Ζ 50 100 20.000 50 

Η 50 90 20.000 60 

 

Γ.1. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του αγαθού  και να χαρακτηρίσετε 

την ζήτηση του αγαθού. 

                                                                                                                             (μονάδες 6) 

Γ.2. Να υπολογίσετε τις ελαστικότητες ζήτησης ως προς το εισόδημα των καταναλωτών και  να 
χαρακτηρίσετε το αγαθό. 

                                                                                                                        (μονάδες 6) 
Γ.3. α) Να προσδιορίσετε τη  γραμμική συνάρτηση ζήτησης με βάση το παραπάνω πίνακα. 

                                                                                                                             (μονάδες 5)  
 β) Αν στην αγορά υπάρχουν 10 καταναλωτές με συμπεριφορά ίδια με του Α να βρείτε την 

αγοραία συνάρτηση ζήτησης.                                                                            (μονάδες 3)  
 

Γ.4 Λόγω της ευνοϊκής προτίμησης του αγαθού από τους καταναλωτές είχε ως αποτέλεσμα να 
μεταβληθεί η ζητούμενη ποσότητα του αγαθού σε κάθε τιμή του κατά 500 μονάδες.  Να 
προσδιορίσετε τη νέα αγοραία συνάρτηση ζήτησης και να αιτιολογήσετε τη μεταβολή της  .     

 
                                                                                                                      (μονάδες 5)  
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ΟΜΑΔΑ Δ (25 μονάδες) 

 

Δίνεται η εξίσωση ζήτησης QD =120-3P ενός κανονικού αγαθού Χ. 

 

Δ.1.Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, όταν έχουμε αύξηση της τιμής από 10 σε 

15 χρηματικές μονάδες. 

 

Δ.2. Να βρεθεί η ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης και να αιτιολογηθεί η μεταβολή όταν 

έχουμε αύξηση της τιμής από 10 σε 15 χρηματικές μονάδες.. 

 

Δ.3. Να βρεθεί η ελαστικότητα τόξου όταν η τιμή μειώνεται από 30 σε 20 χρηματικές μονάδες  

 

Δ.4. Σε ποιο σημείο της καμπύλης η συνολική δαπάνη γίνεται μέγιστη και πόση είναι αυτή; Σε ποιο 

σημείο της καμπύλης γίνεται άπειρη και σε ποιο μηδενική; 

 

Δ.5. Μια μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών είχε ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της ζήτησης 

κατά 20%. Να βρεθεί η νέα συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Χ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!! Καλή Επιτυχία !!! 
 

 


