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Ομάδα Α:  

Ερωτήσεις ωστού- Λάθους 

Α.1. Ζ ηηκή ελόο αγαζνύ κεηώζεθε θαηά 40%, κε απνηέιεζκα ε 

δεηνύκελε πνζόηεηά ηνπ λα απμεζεί από Q1=120 , ζε  Q2= 144. Ζ 

ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνύ είλαη ίζε κε -0,5   

Α.2. Όηαλ ην ζπλνιηθό πξντόλ απμάλεηαη κε αύμνληα ξπζκό, ην νξηαθό 

πξντόλ απμάλεηαη. 

Α.3. Ζ πξνζθεξόκελε πνζόηεηα ελόο αγαζνύ ζα κεησζεί αλ ε αύμεζε 

ηεο ηηκήο ησλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο ηνπ είλαη κεγαιύηεξε από ηελ 

αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ αγαζνύ. 

Α.4. Όηαλ ε ηηκή πώιεζεο ηνπ αγαζνύ είλαη κεγαιύηεξε από ην νξηαθό 

θόζηνο ηεο επηρείξεζεο, δελ ηελ ζπκθέξεη ε παξαγσγή κίαο επηπιένλ 

κνλάδαο πξντόληνο 

A.5. Τν ζπλνιηθό θόζηνο κίαο επηρείξεζεο δίλεηαη από ηνλ ηύπν 

TC=Q
2
+5Q+50, όπνπ Q= πνζόηεηα παξαγσγήο ηεο επηρείξεζεο. Όηαλ 

ε επηρείξεζε παξάγεη 10 κνλάδεο πξντόληνο , ην νξηαθό ηεο θόζηνο 

είλαη 80 ρξεκαηηθέο κνλάδεο 

Μονάδες 15 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

 

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

QD=100-2P. Τν ζεκείν ηεο θακπύιεο δήηεζεο, ζην νπνίν 

κεγηζηνπνηείηαη ε Σπλνιηθή Γαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ είλαη ην : 

 

ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ  
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α. QD=50 θαη P=25  

β.  QD=100 θαη P=50  

γ. QD=150 θαη P=200  

δ. QD=25 θαη P=50  

Α.7  Μία επηρείξεζε παξνπζηάδεη νξηαθό πξντόλ ίζν κε 10 κνλάδεο 

ζηνλ πξώην εξγάηε, 15 κνλάδεο ζηνλ δεύηεξν εξγάηε, 17 κνλάδεο ζηνλ 

ηξίην εξγάηε, 4 κνλάδεο ζηνλ πέκπην εξγάηε θαη 0 κνλάδεο ζηνλ 

έβδνκν εξγάηε. Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ηζρύεη:  

α.  Ο Νόκνο Φζίλνπζαο Απόδνζεο ηζρύεη κεηά ηνλ ηξίην εξγάηε, ελώ ην 

ζπλνιηθό πξντόλ κεγηζηνπνηείηαη ζηνλ πέκπην εξγάηε 

β. Ο Νόκνο Φζίλνπζαο Απόδνζεο ηζρύεη κεηά ηνλ ηξίην εξγάηε θαη ζηνλ 

ίδην εξγάηε κεγηζηνπνηείηαη θαη ην ζπλνιηθό πξντόλ. 

γ. Ο Νόκνο Φζίλνπζαο Απόδνζεο ηζρύεη κεηά ηνλ ηξίην εξγάηε θαη ην 

ζπλνιηθό πξντόλ κεγηζηνπνηείηαη ζηνλ έβδνκν εξγάηε. 

δ. Καλέλα από ηα παξαπάλσ 

                  Μονάδες 10 

 

Ομάδα Β: 

Β.1. Να πεξηγξάςεηε ηελ επηβνιή θαηώηαηεο ηηκήο, αλαθέξνληαο 

ζρεηηθό παξάδεηγκα (Μνλάδεο 10), θαη λα ζρεδηάζεηε ην αληίζηνηρν 

δηάγξακκα (Μνλάδεο 5) 

Μονάδες 15 

Β.2 Να αναφέρετε τρείς παράγοντες που προκαλούν αβεβαιότητα στην 

οικονομική ζωή. 

          Μονάδες 10 

 

 

 



 

Ομάδα Γ: 

Έλαο γεσξγόο θαιιηεξγεί 50 ζηξέκκαηα γεο κε ελνίθην γηα θάζε 

ζηξέκκα 200 ρξεκαηηθέο κνλάδεο. Χξεζηκνπνηεί κεηαβιεηνύο 

ζπληειεζηέο ηελ εξγαζία θαη ηηο πξώηεο ύιεο κε ακνηβή εξγαζίαο   (W ) 

ζηαζεξή θαη ίζε κε 1000 ρξεκαηηθέο κνλάδεο θαη αμία πξώηεο ύιεο ( C )  

αλά κνλάδα πξντόληνο ζηαζεξή θαη ίζε κε 100 ρξεκαηηθέο κνλάδεο θαη 

έλα γεσξγηθό κεράλεκα. Αλ ν γεσξγόο πιεξώλεη γηα αζθάιηζηξα 5000 

ρξεκαηηθέο κνλάδεο , κε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαθάησ πίλαθα λα 

απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα. 

Μονάδες 

Εργαζία

ς ( L) 

Οριακό 

Προϊόν 

(MP) 

0 - 

5 4 

10 10 

15 20 

25 10 

31 5 

 

Γ1. Πόζν ζα κεηαβάιιεη ε επηρείξεζε ηελ παξαγσγή ηεο, αλ απμεζεί ν 

αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο από 2 ζε 8 εξγάηεο 

Μονάδες 6 

Γ2. Να ππνινγηζηεί ην κεηαβιεηό θόζηνο αλά κνλάδα πξντόληνο πνπ 

αληηζηνηρεί ζηνπο 12 εξγάηεο (Μνλάδεο 3) θαζώο θαη ην κέζν ζηαζεξό 

θόζηνο ηεο 100
εο

 κνλάδαο πξντόληνο (Μνλάδεο 2) 

Μονάδες 5 
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Γ3. Έζησ όηη ν γεσξγόο, ηελ επόκελε ζεδόλ, γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

ίδησλ ζηξεκκάησλ, αληηθαζηζηά ην παιηό ηνπ γεσξγηθό κεράλεκα κε έλα 

θαηλνύξγην, δηαηεξώληαο θάζε θνξά ηνπο ίδηνπο εξγάηεο. Να δεηρζεί 

δηαγξακκαηηθά πσο ε αγνξά ηνπ θαηλνύξγηνπ γεσξγηθνύ κεραλήκαηνο 

ζα επεξεάζεη ηελ θακπύιε ηνπ ζπλνιηθνύ πξντόληνο θαη λα 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

Μονάδες 3 

Γ4. Να θαηαζθεπαζηεί ν αγνξαίνο πίλαθαο πξνζθνξάο αλ ζηνλ θιάδν 

ππάξρνπλ άιινη 9 παξαγσγνί κε όκνηα ζπκπεξηθνξά. 

Μονάδες 5 

Γ5. Αλ ε ηηκή πώιεζεο ηνπ πξντόληνο ζηελ αγνξά κεησζεί ζηηο 150 

ρξεκαηηθέο κνλάδεο, ζπκθέξεη ηελ επηρείξεζε λα ζπλερίζεη λα παξάγεη. 

(Μνλάδεο 1). Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. (Μνλάδεο 2)  

Μονάδες 3  

Γ6. Να ππνινγηζηνύλ ηα θέξδε ή νη δεκίεο ηνπ παξαπάλσ γεσξγνύ, αλ 

ε ηηκή πώιεζεο ζηελ αγνξά ηνπ πξντόληνο νξηζηεί  ζηηο 300 ρξεκαηηθέο 

κνλάδεο.  

Μονάδες 3  

Ομάδα Δ: 

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

πξνζθεξόκελε πνζόηεηα (QS) ελόο πξντόληνο από ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ, ζηελ ακνηβή εξγαζίαο (W) ζηνλ αξηζκό Ν ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ θιάδνπ.  Οη ππόινηπνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο πξνζθνξάο 

δελ κεηαβάιινληαη. 

 

 

 



 

 

σνδσαζμ

οί 

P QS Ν W 

Α 50 180 40 1200 

Β 50 200 40 1000 

Γ 80 230 60 1000 

Γ 60 220 40 1000 

Δ 70 220 50 1200 

Ε 110 300 40 1200 

  

Δ1. Να πξνζδηνξηζηεί κεηαμύ πνηώλ ζπλδπαζκώλ ππνινγίδεηαη ε 

ειαζηηθόηεηα πξνζθνξάο θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο                         

(Μνλάδεο 2). Να βξείηε ηελ ειαζηηθόηεηα πξνζθνξάο κεηαμύ ησλ 

ζπλδπαζκώλ απηώλ θαζώο ε ηηκή απμάλεηαη  (κνλάδεο 3) θαη λα 

ραξαθηεξίζεηε ηελ πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή ηεο ειαζηηθόηεηαο 

πξνζθνξάο (Μνλάδεο 1) 

Μονάδες 6 

 

Δ.2  Πνηνο είλαη ν ζπνπδαηόηεξνο πξνζδηνξηζηηθόο παξάγνληαο ηεο 

ειαζηηθόηεηαο πξνζθνξάο θαη γηαηί (Μνλάδεο 2). Πόηε ε ειαζηηθόηεηα 

πξνζθνξάο είλαη κεγαιύηεξε θαη γηαηί. (Μνλάδεο 1)  

Μονάδες 3 

 

Δ.3 Να βξείηε ηηο γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο πξνζθνξάο (Μνλάδεο 3) θαη 

λα ηηο ζρεδηάζεηε (Μνλάδεο 2). 

Μονάδες 5 
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Δ.4 Να ππνινγίζεηε ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο πξνζθνξάο όηαλ ε 

ακνηβή εξγαζίαο (W) κεηώλεηαη από 1200 ζε 1000 ρξεκαηηθέο κνλάδεο. 

(Μνλάδεο 3). Πώο ζα επεξεαζηεί ε ζέζε ηεο θακπύιεο πξνζθνξάο 

από ηελ αύμεζε απηή ηεο ακνηβήο ηεο εξγαζίαο θαη γηαηί (δελ απαηηείηαη 

δηάγξακκα)(Μνλάδεο 2) 

Μονάδες 3 

Δ.5 Έζησ όηη βειηηώζεθε ε ηερλνινγία παξαγσγήο ηνπ παξαπάλσ 

αγαζνύ, έηζη ώζηε ε θακπύιε πξνζθνξάο πνπ αληηζηνηρεί ζε W=1200 

θαη Ν=40, λα κεηαηνπηζηεί παξάιιεια ζε QS’.  

α) Να βξεζεί ε λέα γξακκηθή ζπλάξηεζε πξνζθνξάο  QS’, αλ 

γλσξίδνπκε νη παξαγσγνί ζηελ ηηκή ησλ 50 ρξεκαηηθώλ κνλάδσλ , 

πξνζθέξνπλ ηώξα 250 κνλάδεο πξντόληνο.(Μνλάδεο 3) 

β) Γίλεηαη ε αγνξαία γξακκηθή ζπλάξηεζε δήηεζεο ηνπ παξαπάλσ 

αγαζνύ, κε κέζνλ Μ ( PM=100, QM=200) καδί κε ηελ λέα θακπύιε 

πξνζθνξάο QS’ (ηνπ εξσηήκαηνο Γ.5.α). Τν θξάηνο επηβάιιεη αλώηαηε 

ηηκή πώιεζεο (PA) θαη νη θαηαλαισηέο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

θαηαβάινπλ «θαπέιν» ίζν κε 5 ρξεκαηηθέο κνλάδεο γηα λα 

απνξξνθήζνπλ όιε ηελ πνζόηεηα ηνπ αγαζνύ. Να ππνινγηζηεί ε 

αλώηαηε ηηκή (PA)   (Μνλάδεο 5) 

Μονάδες 8 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

Ομάδα Α 

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

 

Ομάδα Β 

Β.1  Σειίδα 100-101 ζρνιηθνύ βηβιίνπ, παξάγξαθνο 5 i) : «Δπηβνιή 

αλώηαησλ ηηκώλ» κε ην δηάγξακκα. 

 



 

 

Β.2  Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηα δηδάληα θηι. ,κπνξεί λα έρνπλ ζνβαξή 

επίδξαζε ζην ηειηθό πξντόλ. Δπίζεο, ν εξγαδόκελνο δε γλσξίδεη αλ ζα 

ζπλερίζεη ηελ απαζρόιεζή ηνπ ζηελ ίδηα επηρείξεζε, αλ ζα απνιπζεί, ή 

αθόκε αλ ζα είλαη ζύκα εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο. Τέινο, ν επηρεηξεκαηίαο 

δε γλσξίδεη µε βεβαηόηεηα αλ ε δξαζηεξηόηεηά ηνπ ζα απνδώζεη θέξδε 

ή αλ ζα έρεη δεκηέο. 

Ομάδα Γ 

Γ.1 FC=ελνίθην+αζθάιηζηξα=50 200+5000=15000 θαη VC=W L+CQ 

  Ο πίλαθαο ζπκπιεξώλεηαη κε ηνπο ηύπνπο θόζηνπο θαη πξντόληνο θαη 

είλαη ν εμήο: 

L MP Q VC MC AVC 

0 - 0 0 - - 

5 4 20 7000 350 350 

10 10 70 17000 200 242 

15 20 170 32000 150 188 

25 10 270 52000 200 192 

31 5 300 61000 300 203 

 

     MP5=4 ή 4=  ή Q2=8 

 

     MP8=10 ή10=  ή Q8=50 

 

            Άξα ΓQ=50-8=42 

 

Γ.2 

L Q MP 

2 Q2 - 

5 20 4 

8 Q8 - 

10 10 10 

L Q MP 



 

 

8 

      MP15=20 ή20=  ή Q12=110 

  Άξα  

VC110=1000  

                Καη AVC110= =209, 

                                                        AFC100= =150 

Γ3. Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ παιηνύ γεσξγηθνύ κεραλήκαηνο κε έλα 

θαηλνύξγην ζεσξείηαη βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο. Αλ έρνπκε κεηαβνιή 

ηεο ηερλνινγίαο , ηόηε έρνπκε θαη κεηαβνιή ζηε ζπλάξηεζε παξαγσγήο. 

Σπγθεθξηκέλα, ζηελ βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο, κε ηηο ίδηεο πνζόηεηεο 

παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ απμάλεηαη ε παξαγόκελε πνζόηεηα. Μεηά 

ηελ βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο ε θακπύιε ηνπ Σπλνιηθνύ Πξντόληνο ζα 

κεηαηνπηζηεί πξνο ηα πάλσ, θαη ζηηο ίδηεο πνζόηεηεο εξγαζίαο ζα 

αληηζηνηρεί κεγαιύηεξε πνζόηεηα Σπλνιηθνύ Πξντόληνο.  

Γ.4 

 Ο πίλαθαο πξνζθνξάο ηνπ θιάδνπ κε 10 ζπλνιηθά επηρεηξήζεηο είλαη ν 

παξαθάησ:  

P=MC QS QSΑΓΟΡΑΙΟ 

200 270 2700 

300 300 3000 

 

Γ.5 

 Γηα P<200,  ε επηρείξεζε δελ  ζπκθέξεη λα παξάγεη, αθνύ δελ κπνξεί 

λα θαιύςεη ην κεηαβιεηό ηεο θόζηνο. Άξα δελ ζα παξάγεη νύηε γηα 

P=150 200 

 

 

 

12 Q12 - 

15 170 20 



 

Γ.6 

 Κέξδε=Έζνδα-

Έμνδα=300 =14000 

 

ΟΜΑΔΑ Δ 

Δ.1  

Τελ ειαζηηθόηεηα πξνζθνξάο ηελ ππνινγίδνπκε όπνπ νη 

πξνζδηνξηζηηθνύ παξάγνληεο είλαη ηαπηόρξνλα ζηαζεξνί, δειαδή ζηα  

Α, Ε θαη ζηα Β,Γ . 

Γηα Ν=400 θαη W=1200, έρσ 

=  =0,55 1,  Άξα ε πξνζθνξά είλαη  

Αλειαζηηθή 

Γηα Ν=40 θαη W=1000, έρσ 

=  =0,5 1,  Άξα ε πξνζθνξά είλαη  Αλειαζηηθή 

Δ.2  

ελίδα 88 σχολικού βιβλίου, παράγραφος 8 : « Η ελαστικότητα 

προσφοράς εξαρτάται από ……………. όλοι οι συντελεστές 

παραγωγής» 

Δ.3   

Τελ θακπύιε πξνζθνξάο ηελ ππνινγίδνπκε όπνπ νη πξνζδηνξηζηηθνύ 

παξάγνληεο είλαη ηαπηόρξνλα ζηαζεξνί, δειαδή ζηα  Α, Ε θαη ζηα Β, Γ.  

Αθνύ ε S1 είλαη γξακκηθή ζα είλαη ηεο κνξθήο: QS1=γ1+δ1P. Γηα ηα 

ζεκεία Α, Ε έρσ: 

Α: 180=γ1+δ150 

Ε: 300=γ1+δ1110,  

όπνπ αθαηξώληαο θαηά κέιε πξνθύπηεη δ1=2 θαη γ1=80, 

ζπλεπώο             Q =80+2P 
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Οκνίσο, αθνύ ε S2 είλαη γξακκηθή ζα είλαη ηεο κνξθήο: 

Q =γ2+δ2P. Γηα ηα ζεκεία Β,Γ έρσ: 

Β: 200=γ2+δ250 

Γ: 220=γ2+δ260,  

όπνπ αθαηξώληαο θαηά κέιε πξνθύπηεη δ2=2 θαη γ2=100, 

ζπλεπώο             Q =100+2P 

P  

110                                            S1    Ε  

  

 60 Γ    

 50                        A Β     S2 

 

 

                            180       200 220   300       QS 

Δ.4  

ΓQS%= . 

Ζ κείσζε ηεο ακνηβήο ηεο εξγαζίαο κεηώλεη ην θόζηνο παξαγσγήο ηνπ 

πξντόληνο , άξα ζα απμήζεη ηελ πξνζθνξά. Μηα αύμεζε ηεο 

πξνζθνξάο, ζα πξνθαιέζεη κεηαηόπηζε ηεο θακπύιεο πξνζθνξάο 

πξνο ηα δεμηά. 

 

Δ.5  

 α)   Γηα W=1200 θαη Ν=40, έρσ Q =80+2P.  Μία βειηίσζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζα απμήζεη ηελ ζπλάξηεζε πξνζθνξάο θαη ζα κεηαηνπίζεη 

ηελ θακπύιε πξνζθνξάο παξάιιεια, άξα ζα έρνπκε ίδηα θιίζε, 

δειαδή  

 



 

 

ίδην δ, όπνπ δ΄=2. Γηα P=50, QS=250, έρσ: 250=γ΄+2  ή γ΄=150, 

νπόηε: Qs’=150+2P 

 

 β)     Σην κέζν Μ ηεο D ηζρύεη όηη ED=-1 ή ED= β    ή -1= β   ή     

β=-2, θαη 200=α-2      ή α=400, νπόηε: QD=400-2P 

 

Καπέιν=5 ή P1-PA=5 ή P1=5+PΑ.  

Άξα: 150+2PA=400-2P1,όπνπ 150+2PA=400-2(5+PA) ή PA=60 

 

 

 

 

Από το οικονομικό τμήμα των φροντιστηρίων  

Πουκαμισάς Ηρακλείου συνεργάστηκαν: 

Μαίρη Μιχελάκη, Ειρήνη Πλατάκη,  

 

 


