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                                   ΟΜΑΔΑ Α 

 

Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.7., να γράψετε τον αριθμό 

της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό , αν η πρόταση είναι 

σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

 

 

Α.1. Όταν η ζήτηση είναι ελαστική συμφέρει στους παραγωγούς η 

αύξηση της προσφοράς διότι αυξάνει τα συνολικά τους έσοδα 

 

                                                                                           

Α.2. Η καμπύλη του συνολικού κόστους ξεκινάει πάντα από το ύψος 

των σταθερών εξόδων  

    

    

     Α.3. Μεταβολή στην προσφερόμενη ποσότητα έχω όταν μεταβάλλεται 

η τιμή των παραγωγικών συντελεστών 

     

      

    Α.4.Η επιχείρηση προσφέρει για τιμές που είναι μικρότερες από το 

μέσο μεταβλητό κόστος 

                                                                                      

 

Α.5. Μία αύξηση των προτιμήσεων  και μία ταυτόχρονη βελτίωση της 

τεχνολογίας μπορεί να αφήσουν αμετάβλητη την τιμή ισορροπίας 

 

Α.6.Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό αυξάνεται 

αν η τιμή του αυξάνεται και η ζήτηση του είναι πλήρως ανελαστική 
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Α.7.Η κατώτατη τιμή που επιβάλλεται για την προστασία του 

παραγωγού είναι πάντοτε κάτω από το σημείο ισορροπίας 

                                                                                      

                                                                                     

                                                                                    μονάδες 35 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.8. μέχρι και Α.10., να γράψετε τον 

αριθμό της πρότασης στο τετράδιο σας και δίπλα του το γράμμα που 

αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 

Α.8.Όταν το συνολικό προϊόν μεγιστοποιείται: 

          

          α. το μέσο προϊόν μηδενίζεται 

           β. το οριακό προϊόν μηδενίζεται 

           γ. το μέσο προϊόν μεγιστοποιείται 

           δ. το οριακό προϊόν μεγιστοποιείται    

 

 

Α.9. Η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων μετατοπίζεται προς 

τα δεξιά όταν  : 

 

       α. μειωθεί το ποσοστό ανεργίας 

       β. αυξηθεί το ποσοστό ανεργίας 

       γ. βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής των αγαθών 

       δ. χρησιμοποιηθούν μηχανήματα που ήταν αχρησιμοποίητα 

 

 

 

 

   

Α.10. Τα αγαθά Χ και Ψ είναι συμπληρωματικά. Μία αύξηση της τιμής 

του αγαθού Χ, η ζήτηση του οποίου είναι ελαστική, με όλους τους 

υπόλοιπους προσδιοριστικούς παράγοντες σταθερούς(ceteris paribus) θα 

έχει ως αποτέλεσμα η συνολική δαπάνη των καταναλωτών: 

             

            α. για το αγαθό Χ να αυξηθεί 

            β. για το αγαθό Χ να παραμείνει σταθερή 

            γ. για το αγαθό Ψ να παραμείνει σταθερή 

            δ. για το αγαθό Ψ να μειωθεί 

                                                                                

 

 

                                                                       μονάδες 15 
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                                            ΟΜΑΔΑ Β 

 

 

Β.1.Ποιο το αντικείμενο της Πολιτικής οικονομίας ή της οικονομικής 

επιστήμης;  

                                                                                    μονάδες 8 

 

Β.2.Νόμος φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης: 

 

(α) διατύπωση του νόμου της φθίνουσας απόδοσης (μονάδες 6) 

(β) ποιες παρατηρήσεις κάνουμε όταν μελετάμε τον νόμο της φθίνουσας 

απόδοσης; (μονάδες 10 ) 

(γ) για πιο λόγο ισχύει ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης; (μονάδες 2) 

 

                                                                                      μονάδες 18 

 

 

Β.3.Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η ελαστικότητα προσφοράς; Να 

αναλύσετε τον σημαντικότερο από τους παράγοντες που προσδιορίζουν 

το μέγεθος της ελαστικότητας της προσφοράς. 

 

                                                                                     μονάδες 9 

 

 

 

Β.4.Να αναλύσετε πως επιδρά η αύξηση του εισοδήματος στη ζήτηση 

ενός κατώτερου αγαθού καθώς και πως επιδρά στην προσφορά του 

υπόψη αγαθού η αύξηση στην τιμή των παραγωγικών συντελεστών . 

Τέλος, αν γνωρίζετε ότι οι δύο μεταβολές είναι ισόποσες να δείξετε τι θα 

συμβεί στη θέση ισορροπίας του υπόψη αγαθού. 

                                                                                         

                                                                                      μονάδες 15 

 

 

                             

                             
                              ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΦ΄ΟΛΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΟΘ 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

 

Α.1. Σωστό 

Α.2. Σωστό 

Α.3. Λάθος 

Α.4. Λάθος 

Α.5. Σωστό 

Α.6. Σωστό 

Α.7. Λάθος 

Α.8. β 

Α.9. γ 

Α.10. δ 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

Β.1. Σελίδα 9 σχολικού βιβλίου  

Β.2. Σελίδα 59 σχολικού βιβλίου 

Β.3. Σελίδα 88 σχολικού βιβλίου 

Β.4. Σελίδες 35, 83 και 98 σχολικού βιβλίου 

 
 

 


