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Ομάδα Α 

Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους 

Α.1. ηε καθξνρξόληα πεξίνδν ε ειαζηηθόηεηα δήηεζεο είλαη κεγαιύηεξε 

από όηη ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν, δηόηη νη θαηαλαισηέο κπνξνύλ 

επθνιόηεξα λα πξνζαξκόζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ζηηο κεηαβνιέο ησλ 

ηηκώλ. 

Α.2. Ζ  θακπύιε πξνζθνξάο ελόο αγαζνύ δείρλεη  ην ειάρηζην όξην ησλ 

δηαζέζεσλ ηνπ παξαγσγνύ ηνπ αγαζνύ απηνύ. 

Α.3. Κόζηνο επθαηξίαο ελόο αγαζνύ  είλαη  ε ζπζία ησλ παξαγσγηθώλ 

ζπληειεζηώλ πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε παξαγσγή ηνπ. 

Α.4. Μεηά  από θάπνην  επίπεδν παξαγσγήο, όζν  ζα απμάλεηαη ε 

παξαγσγή, ε ζεκαζία ηνπ κέζνπ ζηαζεξνύ θόζηνπο ζα κεηώλεηαη  θαη ην 

κέζν ζπλνιηθό θόζηνο  ζα επεξεάδεηαη θπξίσο από ην κέζν κεηαβιεηό 

θόζηνο θαη ζα αθνινπζεί ηελ ίδηα θαζνδηθή πνξεία κε απηό. 

Α.5. Αλ ζην ζεκείν  ηζνξξνπίαο, ε θιίζε ηεο θακπύιεο δήηεζεο είλαη ίδηα 

κε ηελ θιίζε ηεο θακπύιεο  πξνζθνξάο  ηόηε ζα ηζρύεη  επίζεο  ED=ES.  

                                                                                                                      Μονάδες 15 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής  

Α.6. Αλ  ην θόζηνο επθαηξίαο κεηαμύ δύν αγαζώλ είλαη θζίλσλ, ηόηε  

ηζρύεη: 

α. Ζ  θαηαιιειόηεηα ησλ  παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ  ζπλερώο 

κεηώλεηαη, άξα ζπζηάδνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ηνπ άιινπ 

αγαζνύ. 

β. Οη  ζπληειεζηέο  παξαγσγήο ηεο νηθνλνκίαο  είλαη εμίζνπ θαηάιιεινη 

γηα ηελ παξαγσγή θαη ησλ δύν αγαζώλ. 
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γ. Καηά ηελ  κεηάβαζε από ηνλ έλα ζπλδπαζκό ζηνλ άιινλ, ε  

κείσζε ηνπ ελόο αγαζνύ θαη ε αύμεζε ηνπ άιινπ είλαη ίζεο. 

δ. Ζ  θαηαιιειόηεηα ησλ παξαγσγηθώλ  ζπληειεζηώλ ζπλερώο απμάλεηαη, 

άξα ζπζηάδνληαη όιν θαη ιηγόηεξεο κνλάδεο ηνπ άιινπ αγαζνύ. 

 

Α.7. Ζ  ηηκή  ηεο  βελδίλεο  αιιάδεη  θάζε  βδνκάδα ζηα  πξαηήξηα. Παξά 

ηαύηα έλαο  θαηαλαισηήο  δαπαλά  αθξηβώο 150  επξώ  θάζε κήλα  γηα  

βελδίλε. Απηό ζεκαίλεη όηη: 

α. Ζ  δήηεζε  ηνπ  θαηαλαισηή  γηα  βελδίλε  είλαη  αλειαζηηθή. 

β. Ζ  δήηεζε  ηνπ  θαηαλαισηή  γηα  βελδίλε  είλαη  ηειείσο  αλειαζηηθή. 

γ. Ζ  δήηεζε  ηνπ  θαηαλαισηή  γηα  βελδίλε  είλαη  ηειείσο  αλειαζηηθή. 

δ. Ζ  ζπκπεξηθνξά  ηνπ  θαηαλαισηή  παξαβηάδεη  ην  λόκν  ηεο  δήηεζεο. 

                                                                                              Μονάδες 10 

 

Ομάδα Β 

Β.1. Να πεξηγξάςεηε  πόηε έρνπκε  ειαζηηθή θαη αλειαζηηθή πξνζθνξά. 

(Γελ απαηηνύληαη ηα ζρεηηθά δηαγξάκκαηα.) 

                                                                                               Μονάδες 7 

Β.2. Να  δηαηππώζεηε  ην  λόκν  ηεο  θζίλνπζαο  ή  κε  αλάινγεο  

απόδνζεο. Να εμεγήζεηε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηε ζρέζε ηνπ κέζνπ 

πξντόληνο κε ην νξηαθό πξντόλ. 

                                                                                         Μονάδες 18 

Ομάδα Γ 

Μηα νηθνλνκία απαζρνιεί  5 εξγαδόκελνπο  θαη  παξάγεη κόλν δύν αγαζά, 

ην  Χ θαη ην Y, κε  δεδνκέλε ηελ  ηερλνινγία. Κάζε  εξγαδόκελνο κπνξεί  

λα  παξάγεη είηε  10  κνλάδεο  ηνπ  αγαζνύ  Χ, είηε 20  κνλάδεο  ηνπ  

αγαζνύ  Y. 

 



 

 

Γ.1. Να  παξνπζηάζεηε ηνλ πίλαθα  κε ηνπο ζπλδπαζκνύο παξαγώ- 

κελσλ πνζνηήησλ γηα ηα αγαζά Χ θαη Y. 

                                                                                             Μονάδες 4 

 

Γ.2. Να  βξεζεί  ζε όινπο  ηνπο  ζπλδπαζκνύο  ην  θόζηνο  επθαηξίαο  ηνπ  

Χ ζε όξνπο Y (Μνλάδεο 2) θαη  λα  αηηηνινγήζεηε  ηε  κνξθή  πνπ ζα  έρεη  

ε  ΚΠΓ ζε ζρέζε  κε  ηνπο  παξαγσγηθνύο  ζπληειεζηέο  πνπ  

ρξεζηκνπνηνύληαη. (Μνλάδεο 3) 

                                                                                              Μονάδες 5 

 

Γ.3. Πόζεο  κνλάδεο ηνπ  αγαζνύ Χ  πξέπεη  λα ζπζηαζηνύλ αλ  ε 

παξαγσγή ηνπ αγαζνύ Y απμεζεί  από  16  ζε  48  κνλάδεο; 

                                                                                               Μονάδες 6 

 

Γ.4. Αλ ε νηθνλνκία  παξάγεη ηνλ  ζπλδπαζκό  Λ (Χ=2, Y=60)  θαη 

ζειήζνπκε λα απμήζνπκε  ηελ  παξαγσγή ηνπ Χ  θαηά  10 κνλάδεο, πόζν  

ζα  πξέπεη λα κεηαβιεζεί  ε  παξαγσγή ηνπ Y, ώζηε  ν  λένο ζπλδπαζκόο 

πνπ  ζα πξνθύςεη λα είλαη κέγηζηνο; 

                                                                                            Μονάδες 6 

 

Γ.5. Πνηό είλαη ην  πξαγκαηηθό θόζηνο  ηεο  νηθνλνκίαο  γηα  ηελ  

παξαγσγή ησλ πξώησλ 88 κνλάδσλ ηνπ αγαζνύ Y; 

                                                                                             Μονάδες 2 

 

Γ.6. Να  ππνινγίζεηε πόζεο  κνλάδεο ηνπ  αγαζνύ Y  πξέπεη λα 

ζπζηαζηνύλ, γηα λα  παξαρζεί  ε  32
ε
 κνλάδα  ηνπ αγαζνύ X; 

                                                                                             Μονάδες 2 
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ΟΜΑΔΑ Δ 

Οη  αγνξαίεο ζπλαξηήζεηο  δήηεζεο θαη  πξνζθνξάο ελόο αγαζνύ Χ είλαη 

γξακκηθέο. Ο  παξαθάησ  πίλαθαο  ηνπ  αγαζνύ αθνξά  κηα  επηρείξεζε 

πνπ  ιεηηνπξγεί  ζηε  βξαρπρξόληα  πεξίνδν. 

Q AVC MC 

180 5 5 

200  15 

ηνλ  θιάδν  παξαγσγήο  δξαζηεξηνπνηνύληαη  άιιεο  9  όκνηεο  

επηρεηξήζεηο. Σν θξάηνο  παξεκβαίλεη ζηελ  αγνξά  επηβάιινληαο  

αλώηαηε ηηκή  20 ρξεκαηηθέο κνλάδεο  θαη  ην  αγαζό πσιείηαη  κε  

θαπέιν 50  ρξεκαηηθέο  κνλάδεο.  ηε ζπλέρεηα, γηα  λα  πξνζηαηεύζεη  

ηνπο  παξαγσγνύο, επηβάιιεη  θαηώηαηε  ηηκή 60 ρξεκαηηθέο κνλάδεο, 

νπόηε  ε θξαηηθή  επηβάξπλζε  είλαη  12000 ρξεκαηηθέο κνλάδεο. Να 

ππνινγίζεηε ηελ  ηηκή θαη  ηελ  πνζόηεηα  ηζνξξνπίαο ηνπ αγαζνύ. 

                                                                                            Μονάδες 25 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

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

 

ΟΜΑΔΑ Β 

Β.1.  ειίδα  87-88  ζρνιηθνύ  βηβιίνπ, παξάγξαθνο  8  «Διαζηηθή θαη 

αλειαζηηθή  πξνζθνξά  θαη  ε  επίδξαζε  ηνπ  παξάγνληα  ρξόλνπ» από : 

«Ζ ειαζηηθόηεηα ηεο πξνζθνξάο...λα πξνζθεξζνύλ ζε νπνηαδήπνηε 

ηηκή.» 

Β.2. ειίδα  57  ζρνιηθνύ  βηβιίνπ, παξάγξαθνο  6  «Ο λόκνο ηεο 

θζίλνπζαο  ή  κε αλάινγεο απόδνζεο» θαη ζει. 59 (iii) «Ζ θακπύιε ηνπ 

νξηαθνύ...κεηώλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο εξγαζίαο.» 



 

 

ΟΜΑΔΑ Γ 

Γ.1.  

πλδπαζκνί 

παξαγσγήο 

Δξγαδόκελνη 

ζηελ 

παξαγσγή 

ηνπ Χ 

Δξγαδόκελνη 

ζηελ 

παξαγσγή 

ηνπ Y 

Πνζόηεηα 

αγαζνύ X 

Πνζόηεηα 

αγαζνύ Y 

Α 0 5 0 100 

Β 1 4 10 80 

Γ 2 3 20 60 

Γ 3 2 30 40 

Δ 4 1 40 20 

Ε 5 0 50 0 

 

Γ.2. Σν θόζηνο επθαηξίαο ηνπ  αγαζνύ Χ ζε όξνπο Y είλαη  ίζν θαη ζηαζεξό 

ζε όινπο ηνπο δηαδνρηθνύο ζπλδπαζκνύο κε:  ΚΔΧ =ΓY/ΓΧ= 20/10   ή   

ΚΔΧ=2. Άξα ε  ΚΠΓ  ζα είλαη κηα  επζεία γξακκή κε  αξλεηηθή θιίζε. Κάζε 

θνξά γηα λα παξαρζεί  κηα (1) κνλάδα ηνπ αγαζνύ πνπ  καο ελδηαθέξεη, 

ζπζηάδεηαη  ν ίδηνο αξηζκόο κνλάδσλ  ηνπ άιινπ αγαζνύ.  Απηό  ζπκβαίλεη 

επεηδή  νη ζπληειεζηέο παξαγσγήο είλαη  εμίζνπ  θαηάιιεινη  γηα  ηελ  

παξαγσγή θαη ησλ  δύν αγαζώλ κε  ζηαζεξή  αλαινγία  1Χ  πξνο  2Y. 

 

Γ.3. Γηα  Y=16  κνλάδεο  ηζρύεη   ΚΔΧ=2  ή  2=16-0/50-Χ   ή   Χ=42.  

Αληίζηνηρα γηα  Y=48 κνλάδεο  ηζρύεη   ΚΔΧ=2  ή   2=48-40/30-Χ  ή   Χ=26. 

 

Δπνκέλσο αλ  απμεζεί ην Y από 16  ζε  48 κνλάδεο, ζα πξέπεη λα  

ζπζηαζηνύλ  42-26=16  κνλάδεο  ηνπ  αγαζνύ  Χ. 
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Γ.4. Ζ  κέγηζηε  πνζόηεηα  ηνπ  αγαζνύ  Y,  όηαλ  ην  Χ  πνπ  παξάγεηαη  

είλαη 2+10=12 κνλάδεο  ζα  είλαη:  ΚΔΧ=2  ή  2=80-Y/12-10  ή  Y=76.  

Πξέπεη  ινηπόλ λα  κεηαβιεζεί  ε  παξαγσγή ηνπ αγαζνύ  Y  θαηά: 76-

60=16 κνλάδεο, ώζηε  ν λένο  ζπλδπαζκόο  λα  γίλεη  κέγηζηνο. 

 

Γ.5. Γηα  Y=88 κνλάδεο  ηζρύεη  ΚΔΧ=2  ή  2=88-80/10-Χ  ή  Χ=6.  

Σν πξαγκαηηθό θόζηνο γηα ηελ  παξαγσγή  ησλ  πξώησλ  88  κνλάδσλ  

ηνπ αγαζνύ  Y  είλαη  ε  ζπζία  50-6=44 κνλάδσλ  ηνπ  αγαζνύ  Χ. 

 

Γ.6. Γηα ηελ  32
ε
 κνλάδα ηνπ αγαζνύ Χ  ηζρύεη ΚΔΧ=2. Δπνκέλσο 

ζπζηάδνληαη 2 κνλάδεο ηνπ  αγαζνύ  Y  γηα λα παξαρζεί  κηα επηπιένλ 

κνλάδα  ηνπ αγαζνύ Χ.  Άξα θαη  γηα  ηελ  32
ε
 κνλάδα Χ  ζπζηάδνληαη  2 

κνλάδεο ηνπ  αγαζνύ  Y  γηα  λα παξαρζεί. 

 

ΟΜΑΔΑ Δ 

Γηα λα θηηάμνπκε  πίλαθα  πξνζθνξάο πξέπεη  λα  ηζρύεη:  P=MC≥AVCmin 

άξα ν πίλαθαο πξνζθνξάο ηεο επηρείξεζεο είλαη:  

P QS 

5 180 

15 200 

 Γηα λα βξνύκε ηελ γξακκηθή ζπλάξηεζε πξνζθνξάο ζα ιύζνπκε ην 

ζύζηεκα 

200=γ+δ15 

180=γ+δ5 

όπνπ αθαηξώληαο θαηά κέιε πξνθύπηεη  δ=2 θαη γ=170, ζπλεπώο  

QS=170+2Ρ. 

 



 

 

 

Αθνύ ν  θιάδνο  παξαγσγήο απνηειείηαη από  10  παλνκνηόηππεο 

επηρεηξήζεηο, ε  αγνξαία  θακπύιε  πξνζθνξάο  ζα  είλαη:    

QSΑΓΟΡΑΗΑ=10* QS    ή    QSΑΓΟΡΑΗΑ=10*(170+2Ρ)    ή    QSΑΓΟΡΑΗΑ=1700+20Ρ. 

Ζ  αγνξαία  θακπύιε  δήηεζεο  είλαη  γξακκηθή  ηεο  κνξθήο  QD=α+βΡ.  

Γηα ΡΑ=20  νη  παξαγσγνί  πξνζθέξνπλ  QS=1700+20*20 = 2100 

κνλάδεο. Αθνύ  ην θαπέιν πνπ  πξνθύπηεη  είλαη  50  ρξεκαηηθέο 

κνλάδεο, ζα  ηζρύεη  Ρ2=ΡΑ+50  ή  Ρ2=70,  νπόηε  Q’D= QS=2100  ή   

α+β70=2100  (1) 

Δπίζεο αθνύ επηβιήζεθε θαηώηαηε ηηκή ΡΚ=60, ε πξνζθεξόκελε 

πνζόηεηα ζα είλαη  QS=1700+20*60  ή  QS=2900.  Αθνύ ε Κξαηηθή 

Δπηβάξπλζε  είλαη  12000, ζα έρνπκε:  Κ.Δ.=ΡΚ*( QS- QD)  ή 

12000=60*(2900- QD)  ή  200=2900- QD   ή   QD=2700. 

Άξα  γηα  ΡΚ=60  έρνπκε  QD=2700,  νπόηε  θαη  ηζρύεη   2700=α+β60 (2) 

Από  ηηο  (1)  θαη  (2)  ζα  ιύζνπκε ην  παξαθάησ  ζύζηεκα  γηα  λα  

πξνθύςεη  ε ζπλάξηεζε δήηεζεο:    

2700=α+β60 

2100=α+β70   

όπνπ αθαηξώληαο θαηά κέιε έρνπκε  β=-60  &  α=6300.   

Οπόηε  QD=6300-60Ρ. 

Δπνκέλσο  γηα  ην  ζεκείν  ηζνξξνπίαο  έρνπκε:  QD=QS    ή    

6300-60Ρ=700+20Ρ όπνπ κε ηηο θαηάιιειεο πξάμεηο βξίζθνπκε  ηηκή  

ηζνξξνπίαο  PE=57,5  θαη  κε αληηθαηάζηαζε  βξίζθνπκε  θαη  ηελ  

πνζόηεηα  ηζνξξνπίαο  QΔ= 2850. 

 

                                                                                                 Από το οικονομικό τμήμα 
                                                        των φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου: 
                                                                             Μαίρη Μιχελάκη, Ειρήνη Πλατάκη. 


