
 

 

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

Γ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑ Α 

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. Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με την 

μεταβολή της τιμής του υποκατάστατου αγαθού. 

β. Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση αυξάνεται όταν το εισόδημα των 

καταναλωτών μειώνεται, ονομάζονται κατώτερα αγαθά. 

γ. Η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή είναι πολύ σημαντική για 

το Κράτος, όταν αυτό θέλει να επιβάλει πρόσθετη φορολογία σε ένα 

αγαθό. 

δ. Όταν το οριακό προϊόν της εργασίας αρχίζει να μειώνεται, αρχίζει να 

μειώνεται και το μέσο προϊόν της εργασίας.  

ε. Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της μεταβολής του μέσου συνολικού 

κόστους προς τη μεταβολή του προϊόντος. 

                                                                                                                                  Μονάδες 15 

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.  
 
Α2. Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού μετατοπίζει  

α. την καμπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα πάνω και την καμπύλη 
προσφοράς προς τα αριστερά  
β. την καμπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα πάνω και την καμπύλη 
προσφοράς προς τα δεξιά  
γ. την καμπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα κάτω και την καμπύλη προσφοράς 
προς τα δεξιά  
δ. την καμπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα κάτω και την καμπύλη 
προσφοράς προς τα αριστερά.                                                                             Μονάδες 5                                                                    
                                                                                                                      
Α3. Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό μειώνεται, όταν: 
α. η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ζήτησή του είναι ανελαστική 
β. η τιμή του αγαθού αυξάνεται και η ζήτησή του είναι ανελαστική 
γ. η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ζήτησή του είναι ελαστική 
δ. η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ελαστικότητα της ζήτησής του 
είναι ίση με τη μονάδα.                                                                                          Μονάδες 5 
 
 



 

 

ΘΕΜΑ Β 
Ένας από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης ενός αγαθού είναι και «οι 
τιμές των άλλων αγαθών». Υπάρχουν αγαθά που η μεταβολή της τιμής του ενός 
επηρεάζει τη ζήτηση του άλλου. Να δώσετε τους ορισμούς των κατηγοριών στις 
οποίες διακρίνονται τα αγαθά αυτά (Μονάδες 5). Να εξηγήσετε με τη βοήθεια 
διαγραμμάτων πώς η αύξηση της τιμής του ενός αγαθού επηρεάζει τη ζήτηση του 
άλλου, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν  (Μονάδες 20)  
 
ΘΕΜΑ Γ  
Έστω μία οικονομία που απασχολεί 6 εργαζόμενους και παράγει δύο μόνον αγαθά, 
το Χ και το Ψ. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να παράγει είτε 5 μονάδες του αγαθού Χ 
είτε 10 μονάδες του αγαθού Ψ.  
Γ1. Να παρουσιάσετε τον πίνακα με τους συνδυασμούς παραγόμενων ποσοτήτων 
για τα αγαθά Χ, Ψ (μονάδες 5) και να γίνει η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων 
της οικονομίας (μονάδες 3).  
                                                                                                                                    Μονάδες 8  
Γ2. Να βρεθεί σε όλους τους συνδυασμούς το κόστος ευκαιρίας του Χ (μονάδες 3) 
και να αιτιολογήσετε τη μορφή της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων, σε σχέση 
με τους παραγωγικούς συντελεστές που χρησιμοποιούνται (μονάδες 2).  
                                                                                                                                    Μονάδες 5  
Γ3. Πόσες μονάδες του αγαθού Χ θα θυσιαστούν για να παραχθούν οι τελευταίες 15 
μονάδες του αγαθού Ψ;                                                                                         Μονάδες 5  
Γ4. Έστω ότι παράγεται ο συνδυασμός Χ=10 και Ψ=20. Αν θελήσουμε να αυξήσουμε 
την παραγωγή του αγαθού Χ κατά 7 μονάδες, πόσο θα πρέπει να μεταβληθεί η 
παραγωγή του Ψ, ώστε ο νέος συνδυασμός που θα προκύψει να είναι μέγιστος;  
                                                                                                                                    Μονάδες 4 
Γ5. Να αναφέρετε τις βασικές υποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται η καμπύλη 
παραγωγικών δυνατοτήτων.  
                                                                                                                                    Μονάδες 3 

 
ΘΕΜΑ Δ 
Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε μία επιχείρηση που λειτουργεί 

στη βραχυχρόνια περίοδο.   

 

 

 

 

 

 

Δ1. Γνωρίζοντας ότι στον τρίτο εργάτη το μέσο προϊόν (AP) είναι μέγιστο, να 

υπολογίσετε την ποσότητα προϊόντος (Q) που παράγεται, όταν απασχολούνται τρεις 

εργάτες.                                                                                                                     Μονάδες 5 

Αριθμός Εργατών ( L ) Προϊόν ( Q ) 

0 0 

1 2 

2 8 

3 ; 

4 ; 



 

 

Δ2. Όταν συνολικά παράγονται δύο μονάδες προϊόντος από τον πρώτο εργάτη, το 

οριακό κόστος (MC) είναι 84 χρηματικές μονάδες. Να υπολογίσετε το μεταβλητό 

κόστος (VC) και το μέσο μεταβλητό κόστος (AVC) στο συγκεκριμένο επίπεδο 

παραγωγής.                                                                                                              Μονάδες 4 

Δ3. α. Γνωρίζοντας ότι, όταν απασχολούνται δύο εργάτες και το μέσο μεταβλητό 

κόστος (AVC) είναι 63 χρηματικές μονάδες, να υπολογίσετε το μεταβλητό κόστος 

(VC) που αντιστοιχεί στους δύο εργάτες. (μονάδες 3). 

       β. Γνωρίζοντας ότι όταν απασχολούνται τρεις εργάτες και το μεταβλητό κόστος 

(VC) είναι 756 χρηματικές μονάδες, να υπολογίσετε το οριακό κόστος (MC) που 

αντιστοιχεί στους τρεις εργάτες. (μονάδες 3)                                                    Μονάδες 6 

Δ4. Αν το μέσο μεταβλητό κόστος (AVC) που αντιστοιχεί στους τέσσερις εργάτες 

είναι 66 χρηματικές μονάδες και το οριακό κόστος (MC) 84 χρηματικές μονάδες, να 

υπολογίσετε την ποσότητα (Q) που παράγουν οι τέσσερις εργάτες.            Μονάδες 6  

Δ5. Σε ποιο αριθμό εργατών εμφανίζεται η λειτουργία του νόμου της φθίνουσας 

απόδοσης και γιατί;                                                                                                Μονάδες 4 

 

 

 

  

                                      ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


