
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομάδα Α:  

Ερωτήσεις Σωστού- Λάθους 

Α.1. Σπκθέξεη  ηνπο παξαγσγνύο ε αύμεζε ηεο πξνζθνξάο ελόο 

αγαζνύ, όηαλ ε θακπύιε δήηεζεο είλαη ηεο κνξθήο QD=  
600

𝑃
 

Α.2. Σηε βξαρπρξόληα πεξίνδν, όηαλ ην Οξηαθό Πξντόλ είλαη 

κεγαιύηεξν από ην Μέζν Πξντόλ, ηόηε κε ηελ αύμεζε ηεο εξγαζίαο, ην 

Μέζν Πξντόλ απμάλεηαη. 

Α.3. Αλ ε πνζόηεηα ελόο πξντόληνο ήηαλ 400 κνλάδεο θαη κεηά από 

κία αύμεζε ηεο ηηκήο θαηά 10% κεηώζεθε ζε 200 κνλάδεο, ηόηε ε 

Διαζηηθόηεηα δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή είλαη - 0, 2. 

Α.4. Αλ ε αύμεζε ηεο δήηεζεο ελόο αγαζνύ είλαη κηθξόηεξε από ηελ 

κείσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζηελ, ηόηε ε πνζόηεηα ηζνξξνπίαο ηνπ 

αγαζνύ ζηελ αγνξά ζα απμεζεί. 

A.5. Η κείσζε ηεο αλεξγίαο κεηαηνπίδεη ηελ Κακπύιε Παξαγσγηθώλ 

Γπλαηνηήησλ κίαο νηθνλνκίαο πξνο ηα δεμηά. 

Μονάδες 15 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α.6 Έζησ κία γξακκηθή θακπύιε δήηεζεο κε αιγεβξηθή κνξθή: 

QD=600-4P. Τν ζεκείν ζην νπνίν ε ειαζηηθόηεηα δήηεζεο σο πξνο ηελ 

ηηκή ζα ηζνύηαη κε -0,5 ζα είλαη: 

α. QD=400 θαη P=50  

β.  QD=400 θαη P=20  

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας              

 



 

 

γ. QD=200 θαη P=50  

δ. QD=600 θαη P=50  

Α.7  Έζησ κία επηρείξεζε πνπ απαζρνιεί 6 εξγάηεο. Η πξόζιεςε 

ελόο επηπιένλ εξγάηε κεγηζηνπνηεί ηελ ζπλνιηθή παξαγσγή. Απηό 

ζεκαίλεη όηη: 

α.  Τν νξηαθό πξντόλ ηνπ 7
νπ

 εξγάηε είλαη κεδέλ 

β. Ο Νόκνο Φζίλνπζαο Απόδνζεο ηζρύεη κε ηελ πξνζζήθε ηνπ 7
νπ

 

εξγάηε 

γ. Τν πξντόλ αλά εξγάηε γίλεηαη κέγηζην 

δ. Όια ηα παξαπάλσ 

Μονάδες 10 

 

Ομάδα Β: 

Β.1. 

α. Τη γλσξίδεηαη γηα ηελ ειαζηηθή θαη αλειαζηηθή πξνζθνξά. Σηελ 

αλάιπζή ζαο απαηηείηαη θαη δηάγξακκα.   

Μονάδες 8 

β. Να αλαιύζεηε θαη λα ζρεδηάζεηε ηελ αθξαία κνξθή ηεο θακπύιεο 

πξνζθνξάο. 

Μονάδες 7 

γ. Πνηνο είλαη ν θπξηόηεξνο πξνζδηνξηζηηθόο παξάγνληαο ηεο 

ειαζηηθόηεηαο πξνζθνξάο θαη γηαηί; (Μνλάδεο 6). Σε πνηα ρξνληθή 

πεξίνδν είλαη κεγαιύηεξε ε ειαζηηθόηεηα πξνζθνξάο; (Μνλάδεο 4) 

Μονάδες 10 

 

Ομάδα Γ: 

Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο: 



 

 

Συνδυασμοί Χ Ψ ΚΕΧ 

Α 1000 ;  

   ; 

Β ; ;  

   ; 

Γ 500 4400  

   4 

Γ ; ;  

 

Γ1. Αθνύ κεηαθέξεηε ηνλ πίλαθα ζην ηεηξάδην ζαο, λα αληηθαηαζηήζεηε 

ηα εξσηεκαηηθά κε ηηο ζσζηέο αξηζκεηηθέο πξάμεηο αλ είλαη γλσζηό όηη: 

 Όηαλ ε νηθνλνκία παξάγεη ζηνλ ζπλδπαζκό Β, ε πνζόηεηα ηνπ Φ 

αγαζνύ δηαθέξεη θαηά 20% από ηελ πνζόηεηα πνπ παξάγεηαη ζηνλ 

ζπλδπαζκό Α. 

 Σηνλ ζπλδπαζκό Γ, όηαλ όινη νη παξαγσγηθνύ ζπληειεζηέο 

απαζρνινύληαη ζηελ παξαγσγή ηνπ Υ αγαζνύ, ε παξαγσγή ηνπ Χ 

είλαη 6400 κνλάδεο. 

 Μεηαμύ ησλ ζπλδπαζκώλ Α θαη Β, γηα ηελ παξαγσγή μίας κνλάδαο ηνπ 

αγαζνύ Φ, ζπζηάδνληαη 10 κνλάδεο από ην Χ αγαζό. 

Μονάδες 7 

Γ2. Με ηελ βνήζεηα ηνπ Κόζηνπο Δπθαηξίαο, λα βξεζεί θαη λα 

αηηηνινγεζεί ε κνξθή ηεο Κακπύιεο Παξαγσγηθώλ Γπλαηνηήησλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκίαο (Μνλάδεο 1). Πνηα είλαη ε νηθνλνκηθή 

ζεκαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο θακπύιεο παξαγσγηθώλ δπλαηνηήησλ γηα 

ηελ νηθνλνκία. (Μνλάδεο 2) 

Μονάδες 3 

Γ.3 Να ραξαθηεξίζεηε, ππνινγηζηηθά κε ηελ βνήζεηα ηνπ Κόζηνπο 

επθαηξίαο ,ηνλ ζπλδπαζκό Κ(Φ=600, Χ=3000) σο εθηθηό ή αλέθηθην. 

(Μνλάδεο 3). Να εμεγήζεηε ηελ νηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπ ζπλδπαζκνύ  



 

 

 

απηνύ. (Μνλάδεο  1)Πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή 

ηνπ αγαζνύ Χ, ώζηε ν ζπλδπαζκόο Κ λα γίλεη κέγηζηνο; (Μνλάδεο 2) 

Μονάδες 6 

Γ.4 Να ππνινγίζεηε πόζεο κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Χ πξέπεη λα 

ζπζηαζηνύλ, γηα λα παξαρζεί ε 700
ε
 κνλάδα ηνπ Φ αγαζνύ. 

Μονάδες 3 

Γ.5 Πόζεο κνλάδεο ηνπ Χ πξέπεη λα ζπζηαζηνύλ γηα λα παξαρζνύλ νη 

πξώηεο 1000 κνλάδεο ηνπ Χ αγαζνύ; 

Μονάδες 2 

Γ.6 Πόζεο κνλάδεο ηνπ Φ αγαζνύ πξέπεη λα ζπζηαζηνύλ γηα λα 

παξαρζνύλ νη ηειεπηαίεο 200 κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Χ; 

Μονάδες 3  

 

Ομάδα Δ: 

Τα δεδνκέλα ηνπ παξαθάησ πίλαθα αθνξνύλ ηελ ηηκή (P) θαη ηελ 

πξνζθεξόκελε πνζόηεηα (QS) ελόο αγαζνύ κίαο επηρεήξεζεο, κε 

Κόζηνο Πξώησλ Υιώλ αλά κνλάδα πξντόληνο (C) ζηελ ακνηβή 

εξγαζίαο W. Οη ππόινηπνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο 

πξνζθνξάο δελ κεηαβάιινληαη 

Συνδυασμοί P QS C W 

Α 50 200 1200 100 

Β 50 200 1000 200 

Γ 55 250 1200 100 

Γ 70 250 1000 100 

Δ 80 300 1000 100 

  



 

 

 

Δ1 Να βξεζεί ε ειαζηηθόηεηα πξνζθνξάο κεηαμύ ησλ ζπλδπαζκώλ 

θαζώο ε ηηκή ηνπ αγαζνύ απμάλεηαη. (Μνλάδεο 5) θαη λα ραξαθηεξίζεηε 

ηελ πξνζθνξά. (Μνλάδεο 1) 

Μονάδες 6 

Δ.2  Να πξνζδηνξηζηνύλ νη γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο πξνζθνξάο ηεο 

επηρείξεζεο  

Μονάδες 6 

Δ.3 Έζησ κηα γξακκηθή αγνξαία ζπλάξηεζε δήηεζεο, γηα ηελ νπνία ε 

ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ γίλεηαη κέγηζηε όηαλ ε ηηκή P=35 

ρξ. κνλάδεο θαη ε πνζόηεηα QD=35000. Να πξνζδηνξηζηεί ε αγνξαία 

ζπλάξηεζε δήηεζεο. 

Μονάδες 4 

Δ.4 Να πξνζδηνξηζηεί ην ζεκείν ηζνξξνπίαο ηεο παξαπάλσ αγνξαίαο 

ζπλάξηεζεο δήηεζεο κε ηελ αγνξαία θακπύιε πξνζθνξάο πνπ 

αληηζηνηρεί ζην Κόζηνο Πξώησλ Υιώλ αλά κνλάδα πξντόληνο ησλ 

1200 ρξ. Μνλάδσλ, ζηνλ θιάδν επηρεηξήζεσλ κε 100 όκνηεο 

επηρεηξήζεηο. 

Μονάδες 2 

Δ.5 Αλ ην θξάηνο ζέζεη θαηώηαηε ηηκή PΚ=60 ρξ. κνλάδεο, λα βξεζεί: 

I. Η επηβάξπλζε ηνπ θξάηνπο, αλ ην θξάηνο αγνξάζεη ην πιεόλαζκα 

ζηελ ηηκή παξέκβαζεο PΚ 

Μονάδες 2 

II. Τελ ηειηθή επηβάξπλζε ηνπ θξάηνπο αλ ην θξάηνο πνπιήζεη ην 

πιεόλαζκα , έλα κέξνο ηνπ κέρξη ηελ πνζόηεηα ηζνξξνπίαο ζηελ ηηκή 

ηζνξξνπίαο θαη ην ππόινηπν ζηελ ηηκή πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη νη 

θαηαλαισηέο λα αγνξάζνπλ. (Μνλάδεο 5). Ψθειήζεθε ην θξάηνο από 

ηελ θίλεζε ηνπ απηή; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (Μνλάδεο 

1). 

Μονάδες 6 



 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Ομάδα Α 

Α.1 Λ,      Α.2  Σ,       Α.3 Λ,      Α.4 Λ,       Α.5 Λ,         Α.6 α,      Α.7 α 

Ομάδα Β 

Σειίδα 87-88 ζρνιηθνύ βηβιίνπ, παξάγξαθνο 8: « Διαζηηθή θαη 

αλειαζηηθή πξνζθνξά θαη ε επίδξαζε ηνπ παξάγνληα ρξόλνπ». 

Β.1 Σει 87: « Η ειαζηηθόηεηα ηεο πξνζθνξάο είλαη ζεηηθή …. έσο 

δίλνληαη ζην δηάγξακκα.» Σηελ αλάιπζε απαηηείηαη θαη ην δηάγξακκα 

ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ. 

Β.2 Σει 87-88: « όπσο ζηε δήηεζε, έηζη θαη ζηελ πξνζθνξά ππάξρνπλ 

αθξαίεο πεξηπηώζεηο …έσο νπνηαδήπνηε ηηκή» ζειίδα 88, κε ην 

δηάγξακκα ηεο ζειίδαο 87. 

Β.3. Σει 88 « Η ειαζηηθόηεηα ηεο πξνζθνξάο εμαξηάηαη από ……έσο 

όινη νη ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο.» 

Ομάδα Γ 

Γ.1 Τα αγαζό Φ κεηώλεηαη, ζπλεπώο ε παξαγσγή ηνπ Φ ζην Β 

ζπλδπαζκό ζα είλαη κεησκέλε θαηά 20%,  

άξα ΦΒ=1000-20%1000=800 

Σηνλ ζπλδπαζκό Γ, αθνύ όινη νη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο 

απαζρνινύληαη ζηελ παξαγσγή ηνπ Χ αγαζνύ, ηόηε ζα είλαη ΦΓ=0 θαη 

ΧΓ=6400. Αθνύ ην Φ αγαζό θαηαιήγεη ζε κεδεληθή παξαγσγή, άξα ην 

αγαζό Χ μεθηλάεη κε κεδεληθή παξαγσγή, ζπλεπώο ΧΑ=0 

Δπίζεο, αθνύ κεηαμύ ησλ ζπλδπαζκώλ Α.Β, γηα ηελ παξαγσγή κίαο 

κνλάδαο ηνπ Φ , ζπζηάδνληαη 10 Χ, ηόηε ην ΚΔΦ(ΑΒ)=10.  

Ιζρύεη: ΚΔΦ(ΑΒ)=10 ΓΧ/ΓΦ=10 ή ΧΒ-0/1000-800=10 ή ΧΒ=2000. 

Δπίζεο, ΚΔΦ(ΒΓ)=ΓΧ/ΓΦ=4400-2000/800-500=8. 

 



 

 

 

Γ.2 Τν Κόζηνο Δπθαηξίαο ηνπ Φ, θαζώο ε παξαγσγή ηνπ Φ απμάλεηαη, 

δειαδή από ην Γ ζην Α, βαίλεη απμαλόκελν. Απηό ζεκαίλεη όηη νη 

παξαγσγηθνύ ζπληειεζηέο δελ είλαη εμίζνπ θαηάιιεινη ζηελ παξαγσγή 

ησλ δύν αγαζώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ε θαηαιιειόηεηα κεηώλεηαη θαζώο 

απμάλεηαη ε παξαγσγή. Γειαδή ζπζηάδνληαη πεξηζζόηεξεο κνλάδεο 

από ην Υ αγαζό γηα λα παξαρζεί κία κνλάδα ηνπ Φ. 

Γ.3 Ο ζπλδπαζκόο Κ είλαη κεηαμύ Β θαη Γ ζπλδπαζκνύ. Αθνύ ΚΔ(ΒΓ)=8, 

άξα θαη ΚΔ(ΒΒ΄)=8 ή 8=
𝛹𝛣 ΄−2000

800−600
 ή ΧΒ΄-2000=1600 ή ΧΒ΄=3600 >Χ=3000, 

άξα ν ζπλδπαζκόο Κ είλαη εθηθηόο.  Γηα λα γίλεη κέγηζηνο ν εθηθηόο 

ζπλδπαζκόο Κ ζα πξέπεη λα απμεζεί ην Χ θαηά ΓΧ% = 
3600−3000

3000
100 =

20% 

Γ4. Η 700
ε
 κνλάδα ηνπ Φ, είλαη κεηαμύ Γ θαη Β ζπλδπαζκνύ, όπνπ 

ΚΔΦ(ΓΒ)=8, νπόηε ζπζηάδνληαη 8 κνλάδεο ηνπ Υ γηα λα παξαρζεί κία 

επηπιένλ κνλάδα ηνπ Υ αγαζνύ. Οπόηε θαη γηα ηελ 700
ε
 κνλάδα 

ζπζηάδνληαη 8  κνλάδεο ηνπ Υ γηα λα παξαρζεί. 

Γ5. Οη πξώηεο 1000 κνλάδεο ηνπ Χ, είλαη κεηαμύ Α θαη Β ζπλδπαζκνύ. 

Αθνύ ΚΔ(ΑΒ)=10, άξα θαη ΚΔ(ΑΒ΄)=10 ή 10 =
1000−0

1000−𝛸𝛢΄ 
 ή ΦΑ΄=900. Άξα γηα 

λα παξαρζνύλ νη πξώηεο 1000 κνλάδεο ηνπ Υ, ζπζηάδνληαη 1000-

900=100 κνλάδεο ηνπ Φ αγαζνύ. 

Γ.6 Οη ηειεπηαίεο 200 κνλάδεο ηνπ Υ, δειαδή 6400-200=6200 κνλάδεο 

ηνπ Υ, είλαη κεηαμύ Γ θαη Γ ζπλδπαζκνύ. Αθνύ ΚΔ(ΓΓ)=4, άξα θαη 

ΚΔ(ΓΓ΄)=4 ή 4=
6200−4400

500−𝛸𝛤΄
΄ ή 1800=2000-4ρ=ΦΓ΄ ή ΦΓ΄=50 άξα Θπζηάδνληαη 

50-0=50 κνλάδεο ηνπ Φ γηα λα παξαρζνύλ νη ηειεπηαίεο κνλάδεο ηνπ 

Υ. 

ΟΜΑΔΑ Δ 

Δ.1 Τελ ειαζηηθόηεηα πξνζθνξάο ηελ ππνινγίδνπκε όπνπ νη 

πξνζδηνξηζηηθνύ παξάγνληεο είλαη ηαπηόρξνλα ζηαζεξνί, δειαδή ζηα  

Α, Γ θαη ζηα Γ, Δ. 



 

 

Γηα C=1200 θαη W=100, έρσ 

𝐸𝑆𝛢𝛤=
250−200

55−50
 

50

200
=2,5>1,  Άξα ε πξνζθνξά είλαη  ειαζηηθή 

Γηα C=1000 θαη W=100, έρσ  

𝐸𝑆𝛥𝛦=
300−250

80−70
 

70

250
=1,4> 1,   Άξα ε πξνζθνξά είλαη  ειαζηηθή 

Δ.2. Τελ θακπύιε πξνζθνξάο ηελ ππνινγίδνπκε όπνπ νη 

πξνζδηνξηζηηθνύ παξάγνληεο είλαη ηαπηόρξνλα ζηαζεξνί, δειαδή ζηα  

Α, Γ θαη ζηα Γ, Δ. Αθνύ ε S1 είλαη γξακκηθή ζα είλαη ηεο κνξθήο: 

QS1=γ1+δ1P. Γηα ηα ζεκεία Α, Γ έρσ: 

Α: 200=γ1+δ150 

Γ: 250=γ1+δ155,  

όπνπ αθαηξώληαο θαηά κέιε πξνθύπηεη δ1=10 θαη γ1=-300, ζπλεπώο             

Q𝑠1=-300+10P 

Οκνίσο, αθνύ ε S2 είλαη γξακκηθή ζα είλαη ηεο κνξθήο: Q𝑠2=γ2+δ2P. 

Γηα ηα ζεκεία Γ, Δ έρσ: 

Γ: 250=γ2+δ270 

Δ: 300=γ2+δ280,  

όπνπ αθαηξώληαο θαηά κέιε πξνθύπηεη δ2=5 θαη γ2=-100, ζπλεπώο             

Q𝑠2=-100+5P 

Δ.3 Η ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ κεγηζηνπνηείηαη ζην κέζνλ 

Μ ηεο γξακκηθήο θακπύιεο δήηεζεο, όπνπ PM=35 θαη QM=35000 . 

Γλσξίδνπκε όηη ζην κέζνλ Μ ηεο θακπύιεο δήηεζεο ε ειαζηηθόηεηα 

δήηεζεο είλαη κνλαδηαία. Οπόηε: 

ED=-1 ή -1=
𝛥𝑄

𝛥𝑃

𝑃𝑀

𝑄𝑀
 ή -1=β 

35

35000
 ή β=-1000,  

άξα 35000=α-1000 35 ή α= 70000, ζπλεπώο, QD=70000-1000P 

Δ.4 Γηα C=1200 θαη W=100,ε αηνκηθή ζπλάξηεζε πξνζθνξάο είλαη  

Q𝑠1=-300+10P, νπόηε γηα Ν=100 ε αγνξαία είλαη: Q𝑠𝛢𝛤𝛰𝛲𝛢𝛪𝛰 =100Q𝑆1= 

100(-300+10P)=-30000+1000P 



 

 

Γηα ζεκείν ηζνξξνπίαο έρσ QS=QD  

ή -30000+1000P=70000-1000P , άξα Q0=20000 θαη P0=50 

Δ.5 

 α. Γηα Pθ=60, έρσ QS=-30000+60000=30000 θαη  

QD=70000-60000=10000, νπόηε έρνπκε  

Πιεόλαζκα= QS-QD=20000  

κε Κξαηηθή Γαπάλε= Pθ Πιεόλαζκα=60 20000=1200000 ρξ. κνλάδεο 

  β. Έζνδα 1= (20000-10000) 50=500000 ρξ. κνλάδεο 

      Έζνδα 2= (30000-20000) P1=500000 ρξ. κνλάδεο, όπνπ P1  

είλαη ε ηηκή πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη νη θαηαλαισηέο λα πιεξώζνπλ. Γηα 

ηελ   P1  έρσ: 

 QD=70000-1000P όπνπ 𝑄𝑆𝑃𝐾
=30000, άξα 

30000=70000-1000P1 ή P1=40, ζπλεπώο 

Έζνδα 2= (30000-20000) 40=400000 ρξ. κνλάδεο 

Σπλνιηθά Έζνδα=500000+400000=900000 ρξ. κνλάδεο. 

Κξαηηθή ηειηθή επηβάξπλζε =Κξαηηθή Γαπάλε –Σπλνιηθά 

Έζνδα=1200000-900000=300000 ρξ. κνλάδεο. 

 

 

Από το οικονομικό τμήμα 

των φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου: 

Μαίρη Μιχελάκη, Ειρήνη Πλατάκη,  

 

 


