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ΟΜΑΔΑ Α 
 
Στις παρακάτω προτάσεις σημειώστε Σωστό ή Λάθος. 
 
Α.1 Εάν η τιμή των αυτοκινήτων μειωθεί , η καμπύλη ζήτησης μοτοσυκλετών θα μετατοπιστεί προς 

τα αριστερά 
Α.2 Η εισοδηματική ελαστικότητα είναι πάντα αρνητικός αριθμός λόγω του νόμου της ζήτησης 
Α.3 Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό αυξάνεται, όταν μειώνεται η τιμή του και η 
ζήτησή του είναι ανελαστική. 
Α.4 Στο μέσον  της ευθείας καμπύλης ζήτησης η ελαστικότητα  σε απόλυτη τιμή είναι ίση με τη 

μονάδα. 
Α.5. Όταν το οριακό προϊόν είναι μεγαλύτερο από το μέσο προϊόν, το μέσο προϊόν αυξάνεται.  

(Μονάδες 15) 
Στις ακόλουθες προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 
 
Α.6  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 

 
 
Α.7 Στη βραχυχρόνια περίοδο, όταν το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν, τότε: 

α) το μέσο προϊόν απόκτα τη μέγιστη τιμή του 
β)το συνολικό προϊόν απόκτα τη μέγιστη τιμή του  
γ)το μέσο προϊόν  αρχίζει να αυξάνεται. 
δ)το μέσο προϊόν είναι ίσο με το μηδέν 
 

(Μονάδες 10) 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

Β.1. Ποια είναι η επιδίωξη του καταναλωτή και ποιοι παράγοντες την περιορίζουν;   

(Μονάδες 8) 
Β.2. Ποιος καταναλωτής ονομάζεται ορθολογικός και πότε λέμε ότι βρίσκεται σε ισορροπία; 

(Μονάδες 8) 
Β.3. Να εξηγήσετε με ποιο τρόπο οι προτιμήσεις των καταναλωτών καθώς και το εισόδημα των 
καταναλωτών επηρεάζουν τη ζήτηση. (απαιτείται διάγραμμα).  (Μονάδες 9) 

(Μονάδες 25) 
ΟΜΑΔΑ Γ 

Για ένα κανονικό αγαθό στην τιμή των 60 ευρώ, ζητούνται 150 μονάδες. Όταν αυξάνεται η τιμή του 

αγαθού κατά 25% η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι (ΕD) -0.4. 

Γ.1.α) Να βρείτε η συνάρτηση ζήτησης του αγαθού και να τη σχεδιάσετε.  

β) Σε ποιο σημείο της καμπύλης ζήτησης η ελαστικότητα είναι ίση με τη μονάδα; Σε ποιο σημείο της 

καμπύλης γίνεται άπειρη και σε ποιο μηδενική; 

Γ.2. Να βρείτε την  ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, όταν έχουμε αύξηση της τιμής από 10 

σε 20 χρηματικές μονάδες και να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση. 
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Γ.3. Να βρεθεί η ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης και να αιτιολογηθεί η μεταβολή όταν 

έχουμε αύξηση της τιμής από 10 σε 20 χρηματικές μονάδες. 

Γ.4. Να βρεθεί η ελαστικότητα τόξου όταν η τιμή μειώνεται από 150 σε 100 χρηματικές μονάδες και 

να χαρακτηριστεί η ζήτηση. 

Γ.5. Μια ανακοίνωση στις εφημερίδες ότι πρόκειται να μειωθούν τα εισοδήματα στο μέλλον είχε ως 

αποτέλεσμα τη μεταβολή της ζήτησης κατά 20%. Να βρεθεί η νέα συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Χ 

(25 μονάδες) 
ΟΜΑΔΑ Δ 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας, που αφορά την παραγωγή μιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο 

παραγωγής: 

L Q AP MP 

0 0 - - 

10   10 

20  15  

30   30 

40  24  

50    

60   18 

70  22  

80 1560   

 
Δ.1 Να συμπληρωθούν τα κενά του πίνακα αν στους  50 εργάτες το μέσο προϊόν είναι μέγιστο 
Δ.2 Να βρεθεί με την προσθήκη ποιου εργάτη τίθεται σε ισχύ ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης. 
Δ.3 Να υπολογίσετε την αύξηση της παραγωγής όταν ο αριθμός των εργατών αυξηθεί από τους 15 

στους 45 εργάτες. 
Δ.4 Έστω η επιχείρηση απασχολούσε 80 εργάτες αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης απέλυσε το 

15% των εργατών της. Πόσο μειώθηκε η παραγωγή της; 
Δ.5 Να περιγράψετε τις έννοιες της βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας περιόδου. 

(25 μονάδες) 


