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 ΘΕΜΑ 1: 

Χαρακτηρίστε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη 
 

1. Η αύξηση της ανεργίας σε μια οικονομία μετατοπίζει την Κ.Π.Δ. αριστερά  
Μονάδες 3 

2. Το χρηματικό κεφάλαιο δεν είναι συντελεστής παραγωγής  
Μονάδες 3 

3. Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής ενός 
συμπληρωματικού του  

Μονάδες 3 

4. Τιμή ενός αγαθού είναι ένας συγκεκριμένος αριθμών χρηματικών μονάδων που απαιτούνται για την 
απόκτηση μερικών μονάδων από το αγαθό  

Μονάδες 3 

5. Το χαρακτηριστικό των εργαλείων είναι ότι αποτελούν παραχθέντα μέσα παραγωγής. 
Μονάδες 3 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις 
 

6. Καταναλωτά είναι τα αγαθά τα οποία χρησιμοποιούνται: 
Α. αποκλειστικά από τους καταναλωτές 

Β. μόνο στην παραγωγική διαδικασία 

Γ. μία μόνο φορά για τον σκοπό που έχουν παραχθεί 

Δ. πολλές φορές για τον σκοπό που έχουν παραχθεί 

        Μονάδες 5 

7. Σύμφωνα με το νόμο της ζήτησης: 
Α. όταν μεταβάλλεται η ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού τότε μεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση 

η τιμή του 

Β. όταν μεταβάλλεται το εισόδημα των καταναλωτών τότε μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση η 

ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού 

Γ. όταν μεταβάλλεται η τιμή ενός αγαθού τότε μεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση η ζητούμενη 

ποσότητά του 

Δ. όταν μεταβάλλεται η τιμή ενός αγαθού τότε μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση η ζητούμενη 

ποσότητά του 

Μονάδες 5 

Τάξη  Γ ΄ Λυκείου  
ΠΕΝΤΕΛΗ  

Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 33 , Τηλ. 210 8048919 / 210  6137110 

Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210  6137110 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ  

Κτίριο 3 : Ολύμπου 1 & Λ. Πεντέλης  , Τηλ. 210 8035537 

Site : www.dinamiko.gr      

Facebook : www.facebook.com/dinamikoedu 

e-mail : dinamiko13@yahoo.gr / info@dinamiko.gr 
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ΘΕΜΑ 2: 

Να περιγράψετε με τη βοήθεια των κατάλληλων διαγραμμάτων τη μεταβολή μόνο στη ζήτηση καθώς και τη μεταβολή 

μόνο στη ζητούμενη ποσότητα. 

          Μονάδες 25 
 

ΘΕΜΑ 3: 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται ορισμένοι συνδυασμοί ποσοτήτων παραγωγής των αγαθών Χ και Υ, που βρίσκονται 
πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων μιας υποθετικής οικονομίας. 

Συνδυασμοί Χ Υ 

Α 
0 700 

Β 50 600 

Γ 100 400 

Δ 150 0 

Α. Να υπολογιστεί το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Υ σε όρους του αγαθού Χ για όλους τους διαδοχικούς 

συνδυασμούς (μονάδες 3) και να αιτιολογήσετε εάν είναι αυξανόμενο ή φθίνον (μονάδες 2). 

Μονάδες 5 

Β. Να εξεταστεί (υπολογιστικά), με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας, ποιος από τους παρακάτω συνδυασμούς 

βρίσκεται επί, ποιος δεξιά και ποιος αριστερά της καμπύλης των παραγωγικών δυνατοτήτων, αφού τους 

χαρακτηρίσετε ως εφικτούς, ανέφικτους ή άριστους και να αιτιολογήσετε τι δείχνουν σε σχέση με τους παραγωγικούς 

συντελεστές. 1. (Χ=120 και Υ=230), 2. (Χ=60 και Υ=560), 3. (Χ=20 και Υ=680). 

Μονάδες 9 

Γ. Πόσες μονάδες του Χ πρέπει να θυσιαστούν, για να παραχθούν οι πρώτες 100 μονάδες του Υ; 

Μονάδες  5 

Δ. Λόγω βελτίωσης της τεχνολογίας παραγωγής του αγαθού Χ, η παραγωγή του μεταβάλλεται κατά το διπλάσιο, ενώ 

εξαιτίας της απώλειας παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιούνται μόνο στο αγαθό Υ, η παραγωγή του 

μεταβάλλεται κατά 50%. Να προσδιορίσετε τις νέες παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας (μονάδες 3) και να 

βρείτε πόσες μονάδες του αγαθού Υ πρέπει να θυσιαστούν αν η οικονομία παράγει στο νέο συνδυασμό Β και θέλει 

να αυξήσει την παραγωγή του Χ έως και το νέο συνδυασμό Δ (μονάδες 3). 

          Μονάδες 6 
 

ΘΕΜΑ 4: 

Ένας καταναλωτής με δεδομένο εισόδημα καταναλώνει δύο αγαθά Α και Β, τα οποία είναι συμπληρωματικά. Ο 

καταναλωτής στην τιμή των 50 χρηματικών μονάδων αγοράζει ποσότητα 80 μονάδων από το αγαθό Α (ελαστικότητα 
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ζήτησης ως προς την τιμή –0,5), ενώ στην ίδια τιμή αγοράζει 400 μονάδες από το Β. Αν αυξηθεί η τιμή του αγαθού Α 

κατά 20%, η ζήτηση του αγαθού Β μεταβάλλεται κατά 10%. 

Α. Να υπολογίσετε τη μεταβολή της συνολικής δαπάνης του καταναλωτή για το αγαθό Α και να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας. 

Μονάδες 15 

Β. Να υπολογίσετε τη μεταβολή της συνολικής δαπάνης του καταναλωτή για το αγαθό Β και να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας. 

          Μονάδες 10 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 


