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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.  

 
α. Όταν το οριακό προϊόν μειώνεται, αρχίζει συγχρόνως να μειώνεται και το συνολικό προϊόν. 
β. Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με την μεταβολή της τιμής του 

υποκατάστατου αγαθού. 
γ. Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση αυξάνεται όταν το εισόδημα των καταναλωτών μειώνεται, 

ονομάζονται κατώτερα αγαθά. 
δ. Στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής με μοναδικό μεταβλητό συντελεστή την εργασία, όταν το 

οριακό προϊόν είναι μικρότερο από το μέσο, το μέσο προϊόν μειώνεται με την αύξηση της 
εργασίας. 

ε. Όταν ΕD = 0 σε όλα τα σημεία της καμπύλης ζήτησης, τότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται τελείως 
ανελαστική και η καμπύλη ζήτησης είναι παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων.  

             (15 μονάδες) 

 
 
Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα 
του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.                   (10 μονάδες) 

 

A.2  Αν η ζήτηση είναι ελαστική και η ζητούμενη ποσότητα αυξηθεί τότε: 

    α) η τιμή αυξάνεται 

    β) η συνολική δαπάνη αυξάνεται 

    γ) η τιμή αυξάνεται και συνολική δαπάνη μειώνεται 

    δ) η συνολική δαπάνη μειώνεται 

 

A.3. Το συνολικό προϊόν γίνεται μέγιστο, όταν 

α. το μέσο προϊόν είναι ίσο με το οριακό προϊόν 
β. το μέσο προϊόν είναι μέγιστο 
γ. το οριακό προϊόν είναι μέγιστο 
δ. το οριακό προϊόν είναι μηδέν. 

 

 
 

ΟΜΑΔΑ Β (25 μονάδες) 

 

Με βάση το χρονικό ορίζοντα της επιχείρησης, η οικονομική επιστήμη διακρίνει δύο περιόδους 

παραγωγής.  

Β1. Να περιγράψετε αυτές τις περιόδους (μονάδες 16). Πώς γίνεται η διάκριση αυτή;(μονάδες 6) Να 

αναφέρετε παραδείγματα (μονάδες 3).  
 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Αρχές Οικονομικής θεωρίας / Γ οικονομικό   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/12/2018 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 2 από 2                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ  (25 μονάδες) 

Μια επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο, για την παραγωγή 100 μονάδων 
προϊόντος χρησιμοποίησε 100 μονάδες πρώτης ύλης με κόστος 8 χρηματικές μονάδες ανά μονάδα 
πρώτης ύλης, δαπάνησε 800 χρηματικές μονάδες για ημερομίσθια και δαπάνησε 300 χρηματικές 
μονάδες για ενοίκια. 
Στη συνέχεια αύξησε την παραγωγή της κατά 50% με αποτέλεσμα το οριακό της κόστος (ΜC) να 
είναι 32 χρηματικές μονάδες. (Στους υπολογισμούς σας και όπου υπάρχουν δεκαδικοί αριθμοί να 

λάβετε υπόψη το πρώτο δεκαδικό ψηφίο) 

Γ1. Να υπολογίσετε  το μέσο συνολικό κόστος (ATC) όταν η επιχείρηση παράγει 130 μονάδες 
προϊόντος.          Μονάδες 9 

Γ2. Εάν παράγει 130 μονάδες προϊόντος και αυξήσει το συνολικό της κόστος κατά 320 χρηματικές 
μονάδες, πόσο θα αυξηθεί η παραγωγή της;      Μονάδες 9 

Γ3. Αναφορικά με το επίπεδο παραγωγής που θα προκύψει από την αύξηση του κόστους κατά 320 
χρηματικές μονάδες (από ερώτημα Γ2), να υπολογισθεί το κατά μονάδα προϊόντος συνολικό, μέσο 
και σταθερό κόστος.         Μονάδες 7                            

 

ΟΜΑΔΑ Δ (25 μονάδες) 

 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά μία επιχείρηση η οποία λειτουργεί στη βραχυχρόνια 
περίοδο: 
  

Q VC AVC MC 

0 0 - - 

1 4 4 4 

2 6 3 ; 

3 9 ; 3 

4 14 3,5 ; 

5 ; 4,8 10 

6 42 7 18 

 
Δ1. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τα κενά όπου υπάρχει 
ερωτηματικό, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς.  

Μονάδες 8  
 
Δ2. Να παρασταθούν γραφικά σε κοινό διάγραμμα οι καμπύλες του Μέσου Μεταβλητού Κόστους 

(AVC) και του Οριακού Κόστους (MC) (μονάδες 6). Σχολιάστε την πορεία του Μέσου Μεταβλητού 
Κόστους (AVC) και εξηγήστε πού οφείλεται αυτή (να χρησιμοποιήσετε στυλό). (μονάδες 3)  
            Μονάδες 9  
 
Δ3. Η επιχείρηση δαπανά για την ενοικίαση 5 κτιρίων 100 χρηματικές μονάδες, να βρεθεί η τιμή του 

σταθερού συντελεστή, το σταθερό κόστος και το συνολικό κόστος 
Μονάδες 8 

 


