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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

Α1. Να χαρακτηρίσετε της προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό της δίπλα στο 

γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η 

πρόταση είναι λανθασμένη. 

 

α. Κεφάλαιο είναι το σύνολο των γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτά ο άνθρωπος με τη μόρφωση 

και την εμπειρία του. 

β. Η επιχείρηση προσφέρει για τιμές που είναι μικρότερες από το μέσο μεταβλητό κόστος. 

γ. Αν μια αύξηση της τιμής κατά 10% προκαλέσει μείωση της ζητούμενης ποσότητας περισσότερο 

από 10% ( σε απόλυτη τιμή) , η ζήτηση θεωρείται ελαστική. 

δ. Αν η ζήτηση είναι της μορφής Qd=A/P και παραμένει σταθερή, μια βελτίωση της τεχνολογίας 

παραγωγής του αγαθού, θα μειώσει την τιμή ισορροπίας και τη δαπάνη των καταναλωτών. 

ε. Αν στη αγορά υπάρχει πλεόνασμα, σε κάθε αύξηση της τιμής το πλεόνασμα αυξάνεται. 

 

(Μονάδες 15) 

Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό της τον αριθμό της πρότασης και 

δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 

Α2.Το πραγματικό ΑΕΠ μπορεί να μεταβληθεί : 

α) είτε με μεταβολή των ποσοτήτων, είτε με μεταβολή των τιμών  

β) μόνο με μεταβολή των ποσοτήτων  

γ) μόνο με μεταβολή των τιμών 

δ) με όλα τα παραπάνω 

 

Α3. 

Κλιμάκιο εισοδήματος (σε ευρώ) Φορολογικός συντελεστής 

0-10.000 0% 

10.001-25.000 20% 

25.001 και άνω 45% 

Ο φόρος που θα πληρώσει ένας φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 35.000 σύμφωνα με το 

παραπάνω πίνακα είναι: 

α) 15.750ευρώ 

β) 8.000 ευρώ 

γ) 7.000 ευρώ 

δ) 7.500 ευρώ 

(Μονάδες 10) 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Αρχές Οικονομικής θεωρίας / Γ οικονομικό  
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Β1. Παρά τη σπουδαιότητα και χρησιμότητά του το ΑΕΠ παρουσιάζει ατέλειες και αδυναμίες, οι 

οποίες οφείλονται σε πολλές αιτίες. Αναλύστε. 

(Μονάδες 25) 

 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ 

Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία μιας υποθετικής οικονομίας για μια σειρά διαδοχικών ετών 

Έτος ΔΤ ΑΕΠ σε τρέχουσες 

τιμές 

ΑΕΠ σε σταθερές τιμές  

1  1620 1800 

2 100  2200 

3  3125  

Γ1.Να συμπληρωθούν τα κενά του πίνακα αν από το 2
ο
 στο 3

ο
 έτος η ποσοστιαία αύξηση των τιμών 

είναι 25%.(Μονάδες 7) 

Γ2.Να βρεθεί το πραγματικό ΑΕΠ όλων των ετών σε σταθερές τιμές του 3
ου

 έτους. (Μονάδες 5) 

Γ3.Να βρεθεί η πραγματική  ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ από το 1
ο
 στο 2

ο
 έτος σε σταθερές τιμές 

του 3
ου

 έτους. (Μονάδες 5) 

Γ4. Μεταξύ του 1
ου

 και του 2
ου

 έτους ποια είναι η μεταβολή του ΑΕΠ που οφείλεται στη μεταβολή 

της παραγωγής και ποια στη μεταβολή των τιμών;(έτος βάσης 3
ο
 έτος) (Μονάδες 4) 

Γ5. Αν ο πληθυσμός το 1
ο
 έτος είναι 200 άτομα και αυξηθεί το 2

ο
 έτος κατά 100 άτομα να  

σχολιάσετε σε ποιο έτος η χώρα έχει καλύτερο βιοτικό επίπεδο.(έτος βάσης 3
ο
 έτος) 

( Μονάδες 4) 

( Στους υπολογισμούς να χρησιμοποιηθεί 1 δεκαδικό ψηφίο) 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 

Σε ένα κλάδο παραγωγής λειτουργούν 1000 πανομοιότυπες επιχειρήσεις και η διαμόρφωση του 

κόστους για μια αντιπροσωπευτική επιχείρηση είναι η εξής: 

Q MC 

0 - 

1 15 

2 5 

3 10 

4 20 

5 30 

Με δεδομένο ότι η εξίσωση της αγοραίας ζήτησης δίνεται από τη συνάρτηση  

Qd=6000-100P  ζητούνται: 
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Δ1. Να βρεθεί η συνάρτηση της αγοραίας καμπύλης προσφοράς και το σημείο ισορροπίας της 

αγοράς. (Μονάδες 5) 

Δ2. Αρχικά το εισόδημα των καταναλωτών είναι 2000 χρηματικές μονάδες και στη συνέχεια 

αυξάνεται κατά 10% με αποτέλεσμα η ζήτηση να αυξάνεται κατά 1000 μονάδες σε κάθε τιμή. 

Α. Να βρεθεί η νέα συνάρτηση ζήτησης.( Μονάδες 2) 

Β. Να βρεθεί η ελαστικότητα εισοδήματος για  μια τιμή ίση με 20 χρηματικές μονάδες  και να 

χαρακτηριστεί το αγαθό ( Μονάδες 5) 

 Δ3. Με βάση τα δεδομένα του ερωτήματος Δ2 και τη νέα κατάσταση που επικρατεί στη αγορά 

επιβάλλεται από το κράτος κατώτατη τιμή ίση με 30χρ μον. 

 α. Να υπολογίσετε την επιβάρυνση του κράτους εφόσον αγοράσει το πλεόνασμα που δημιουργείται 

στην αγορά. 

β. Αν το κράτος πουλήσει το πλεόνασμα στη νέα  τιμή ισορροπίας να σχολιάσετε αν τελικά το 

κράτος ζημιώνεται και πόσο.(Μονάδες 7) 

Δ4. Με βάση τα δεδομένα του ερωτήματος Δ2 και τη νέα κατάσταση που επικρατεί στη αγορά αν 

επιβληθεί ανώτατη τιμή δημιουργείται στη αγορά καπέλο ίσο με 10χρ μον. Να υπολογίσετε τη τιμή 

που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές προκειμένου να αγοράσουν το προϊόν. 

( μονάδες 6) 

 

 


