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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. Στο οικονομικό κύκλωμα οι ροές έχουν πάντα το ίδιο μέγεθος, δηλαδή ο όγκος των 
συναλλαγών παραμένει σταθερός  καθώς η παραγωγική δραστηριότητα αυξάνεται ή μειώνεται. 

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. Το σύνολο των γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτά ο άνθρωπος με την μόρφωση και την 
εμπειρία ονομάζεται κεφάλαιο . 

ε. Ο προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης αριθμός των καταναλωτών αφορά την ατομική και 
την αγοραία καμπύλη ζήτησης 

             (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  Σε ένα κατώτερο αγαθό όταν αυξάνεται το εισόδημα τότε 

    α) η τιμή αυξάνεται 
    β) η ζήτηση μειώνεται 
    γ) η ζήτηση αυξάνεται 
    δ) η τιμή μειώνεται 
 

A.3. Όταν η παραγωγή του χ αυξάνεται κατά 20 μονάδες, η παραγωγή του y θυσιάζει 40 μονάδες. 
Αυτό σημαίνει ότι: 

α. το κόστος ευκαιρίας του χ σε όρους y είναι 2 

β. το κόστος ευκαιρίας του χ σε όρους y είναι 0,5 

γ. το κόστος ευκαιρίας του χ σε όρους y παραμένει σταθερό 

δ. το κόστος ευκαιρίας του y σε όρους x είναι 2 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β (25 μονάδες) 
 

Β.1 Να περιγράψετε τις ιδιότητες των αναγκών 

 

Β.2 Ποιοι λόγοι συντελούν στον πολλαπλασιασμό και την εξέλιξη των αναγκών 
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ΟΜΑΔΑ Γ  (25 μονάδες) 
Σε μια οικονομία που παράγει μόνο δύο αγαθά Χ και Ψ, η τεχνολογία παραγωγής είναι δεδομένη, 

οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται όλοι ορθολογικά και απασχολούνται συνολικά 5 

εργάτες. Αν γνωρίζουμε ότι κάθε εργάτης μπορεί να παράγει είτε 10 μονάδες του Χ είτε 32 

μονάδες του Ψ, ζητείται: 

Γ1. Να κατασκευαστεί ο πίνακας των συνδυασμών ποσοτήτων των δύο αγαθών της οικονομίας. 

Μονάδες 6 

Γ2. Να βρεθεί η συνάρτηση της ΚΠΔ και να δικαιολογηθεί η μορφή της. Μονάδες 6 

Γ3. Να υπολογιστεί το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του Ψ και να χαρακτηριστεί και να 

σχολιαστεί σε σχέση με τους παραγωγικούς συντελεστές. Μονάδες 5 

Γ4. Λόγω βελτίωσης της τεχνολογίας αυξάνεται η παραγωγή του Χ σε κάθε επίπεδο παραγωγής 

κατά 20%.Να χαρακτηρίσετε τον συνδυασμό Χ=9, Ψ=150  Μονάδες 8 

(όπου χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι 1 δεκαδικό ψηφίο) 

 

ΟΜΑΔΑ Δ (25 μονάδες) 
Μια οικονομία παράγει δυο αγαθά όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Χ Y 

Α 0 120 

Β 8 116 

Γ 20 104 

Δ 36 80 

Ε 56 40 

Ζ 72 0 

 

Δ.1 Να βρεθεί το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους Υ         Μονάδες 3 

Δ.2 Να κατασκευαστεί η ΚΠΔ         Μονάδες 3 

Δ.3  Πόσα Υ πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν τα 30 πρώτα Χ;   Μονάδες 6 

Δ.4  Πόσα Χ πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν τα 50  τελευταία Υ;   Μονάδες 6 

Δ. 5 Πόσα Υ πρέπει να θυσιαστούν για να αυξηθεί η παραγωγή των Χ από 10 σε 40 ;  Μονάδες 7 


