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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   Γ ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

21.03.2021 

 

ΟΜΑΓΑ Α 

Σηιρ  πποηάζειρ από Α1.  μέσπι και Α5. να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιο ζαρ  ηον απιθμό ηηρ 

κάθε μιαρ και δίπλα ζε κάθε απιθμό ηη λέξη Συζηό, αν η ππόηαζη είναι ζυζηή, και 

ηη λέξη Λάθορ, αν η ππόηαζη είναι λανθαζμένη. 

Α1. Η θακπύιε πξνζθνξάο δείρλεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηηκή ησλ παξαγσγηθώλ 

ζπληειεζηώλ θαη ηελ πξνζθεξόκελε πνζόηεηα, όηαλ όινη νη ππόινηπνη πξνζδηνξηζηηθνί 

παξάγνληεο ηεο πξνζθνξάο παξακέλνπλ ζηαζεξνί.                                                                       

                                                                                                                         Μνλάδεο 3   

 Α2. Σην ζεκείν όπνπ κία επζύγξακκε θακπύιε δήηεζεο ηέκλεη ηνλ άμνλα ησλ 

πνζνηήησλ ε ειαζηηθόηεηα δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή είλαη 0 (ΔD=0). 

                                                                                                                         Μνλάδεο 3    

Α3. Σηε βξαρπρξόληα πεξίνδν παξαγσγήο ε βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο (ceteris paribus) 

κεηαηνπίδεη ηελ θακπύιε ηνπ κέζνπ πξντόληνο πξνο ηα πάλσ. 

                                                                                                                         Μνλάδεο 3 

 Α4. Αλ ε δήηεζε ελόο αγαζνύ είλαη ειαζηηθή, ηόηε ε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα λα απμεζεί ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ην αγαζό απηό                                                                                                                       

                                                                                                                         Μνλάδεο 3                                                                                                                          

 

ΠΑΤΡΑ: 

Κορίνθου 224 & Αγ. Νικολάου   τηλ. 2613021611 
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 

Πλατεία Δημοκρατίας   τηλ. 2693025171 

 

   ΟΝΟΜΑ: ……………………………………. 

 ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………….. 

 ΒΑΘΜΟΣ:……………..…………………… 
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   Α5. Αλ κεηαμύ δπν ζπλδπαζκώλ γηα λα παξαρζνύλ 5  κνλάδεο Χ ζπζηάδεηαη 1 κνλάδα  

Ψ, ηόηε ην θόζηνο επθαηξίαο ηνπ Ψ ζε απηνύο ηνπο ζπλδπαζκνύο είλαη 5                  

                                                                                                                        Μνλάδεο 3    

                                                                                                                                    

Για ηιρ πποηάζειρ Α6. και Α7και Α.8  να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ 

ππόηαζηρ και δίπλα ηος ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη. 

Α.6. Τν παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεη ηελ επζεία θακπύιε δήηεζεο ΑΒ θαη 

Μ ην κέζν απηήο. Η απόιπηε ηηκή ηεο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο απμάλεηαη: 

 

α) θαζώο κεηαβαίλνπκε από ην ζεκείν Β πξνο ην ζεκείν Μ 

β) θαζώο κεηαβαίλνπκε από ην ζεκείν Α πξνο ην ζεκείν Μ 

γ) θαζώο κεηαβαίλνπκε από ην ζεκείν Μ πξνο ην ζεκείν Α 

δ) ε ειαζηηθόηεηα δήηεζεο παξακέλεη ζηαζεξή ζε θάζε ζεκείν ηεο ΑΒ 

                                                                                               Μνλάδεο 3 

Α.7.  Η βελδίλε πνπ θαηαλαιώλεη ην κεραλάθη  ελόο δηαλνκέα θαγεηνύ  είλαη αγαζό:  

 α) άπιν, θαηαλαισηό θαη θεθαιαηνπρηθό  

 β) πιηθό, δηαξθέο θαη θεθαιαηνπρηθό 

 γ) πιηθό, θαηαλαισηό θαη θεθαιαηνπρηθό 
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 δ) πιηθό, θαηαλαισηό θαη θαηαλαισηηθό 

                                                                                              Μνλάδεο 3 

 

Α.8. Η ηηκή ηζνξξνπίαο ελόο θαλνληθνύ αγαζνύ απμάλεηαη όηαλ:  

 

α) ε πξνζθνξά κεηώλεηαη θαη ε δήηεζε παξακέλεη ζηαζεξή  

 

β) ε δήηεζε παξακέλεη ζηαζεξή θαη ε πξνζθνξά απμάλεηαη  

 

γ) ε πξνζθνξά απμάλεηαη θαη ε δήηεζε κεηώλεηαη  

 

δ) ε πξνζθνξά παξακέλεη ζηαζεξή θαη ε δήηεζε κεηώλεηαη. 

                                                                                            Μνλάδεο 4 

 

ΟΜΑΓΑ Β 

Β1. Να πεξηγξάςεηε ηελ επηρείξεζε σο έλα βαζηθό θνηλσληθό ζεζκό, θαη λα εμεγήζεηε 

πσο πξνθύπηεη ε θακπύιε ηεο πξνζθνξάο κηαο επηρείξεζεο ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν 

                                                                                                    Μνλάδεο 15 

Β2.  Να πεξηγξάςεηε ηηο 3 ηδηόηεηεο ησλ αλαγθώλ 

 (δελ απαηηείηαη αλαθνξά ζηνπο ιόγνπο πνπ νδεγνύλ ζηηο 2 πξώηεο )                             

                                                                                                     Μνλάδεο 10 
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ΟΜΑΓΑ  Γ  

Μηα επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν παξαγσγήο, όηαλ απαζρνιεί 3 

εξγάηεο, παξάγεη ζπλνιηθά 120 κνλάδεο πξντόληνο θαη ην ζηαζεξό θόζηνο αλά πξντόλ 

γίλεηαη 5 ρξεκαηηθέο κνλάδεο. Αλ απαζρνιήζεη 4 εξγάηεο, ε ζπλνιηθή παξαγσγή απμάλεη 

θαηά 80 κνλάδεο θαη ην ζπλνιηθό θόζηνο αλά πξντόλ γίλεηαη 11 ρξεκαηηθέο κνλάδεο. 

Τέινο, αλ απαζρνιήζεη 5 εξγάηεο, ην ζπλνιηθό πξντόλ αλά εξγάηε γίλεηαη ίζν κε ην 

νξηαθό πξντόλ. Μνλαδηθόο κεηαβιεηόο ζπληειεζηήο είλαη ε εξγαζία, ε ακνηβή ηεο 

νπνίαο παξακέλεη ζηαζεξή. Να ππνινγίζεηε: 

Γ1 α) ην ζηαζεξό θόζηνο ηεο επηρείξεζεο (κνλάδεο 2) θαη β) ην κέζν πξντόλ γηα ην 

επίπεδν απαζρόιεζεο ησλ 3 εξγαηώλ (κνλάδεο 2).                                                                                                                                        

                                                                                                      Μνλάδεο 4  

Γ2 α) ην ζπλνιηθό θόζηνο γηα ην επίπεδν απαζρόιεζεο ησλ 4 εξγαηώλ (κνλάδεο 2) θαη β) 

ηελ ακνηβή ηεο εξγαζίαο (κνλάδεο 3).                                                                                                                               

                                                                                                      Μνλάδεο 5  

Γ3 Γηα ην επίπεδν απαζρόιεζεο ησλ 5 εξγαηώλ λα ππνινγίζεηε: α) ην ζπλνιηθό πξντόλ 

(κνλάδεο 3) θαη β) ην νξηαθό θόζηνο (κνλάδεο 2).                                                                                                                    

                                                                                                      Μνλάδεο 5  

Γ4 Αλ ε επηρείξεζε παξάγεη 150 κνλάδεο πξντόληνο, πνην ζα είλαη ην κεηαβιεηό θόζηνο 

αλά πξντόλ κε ην νπνίν ζα επηβαξπλζεί;                                                                                                                             

                                                                                                      Μνλάδεο 5 

 Γ5 Αλ ε επηρείξεζε απμήζεη ηελ παξαγσγή ηεο από 180 ζε 225 κνλάδεο πξντόληνο, κε ηη 

θόζηνο ζα επηβαξπλζεί;                                                                                                                                                

                                                                                                      Μνλάδεο 6 
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ΟΜΑΓΑ  Γ 

Γίλεηαη ν πίλαθαο ηεο αγνξαίαο δήηεζεο ελόο αγαζνύ Κ: 

 

Τα ζηνηρεία θόζηνπο κηαο επηρείξεζεο πνπ παξάγεη ην αγαζό Κ, δίλνληαη από ηνλ πίλαθα. 

 

Σεκείσζε: Να γίλνπλ νη θαηάιιεινη ππνινγηζκνί κε αθξίβεηα ελόο δεθαδηθνύ ςεθίνπ, 

όπνπ είλαη απαξαίηεην.  

Γ1 Να βξεζνύλ νη ηηκέο θαη νη πνζόηεηεο ηζνξξνπίαο ηνπ αγαζνύ Κ, όηαλ ζηνλ θιάδν 

παξαγσγήο ππάξρνπλ:  

 α) 50 παλνκνηόηππεο επηρεηξήζεηο (κνλάδεο 4) 
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 β) 70 παλνκνηόηππεο επηρεηξήζεηο (κνλάδεο 4).                          Μνλάδεο 8 

 Γ2 Με ηε βνήζεηα ηεο ειαζηηθόηεηαο ηεο δήηεζεο ηόμνπ λα αηηηνινγήζεηε ηε κεηαβνιή 

ησλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, όηαλ ν αξηζκόο ηνπο απμάλεηαη από 50 ζε 70.   

                                                                                                      Μνλάδεο 6 

 Γ3 Να πξνζδηνξίζεηε ηελ πνζόηεηα πνπ κπνξεί λα παξάγεη θαη λα πξνζθέξεη θάζε 

επηρείξεζε γηα ηηκή P=4 (κνλάδεο 2). Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο (κνλάδεο 3).  

                                                                                                      Μνλάδεο 5 

Γ4 Να ππνινγίζεηε ην έιιεηκκα ή ην πιεόλαζκα γηα ηηκή P=12, όηαλ ππάξρνπλ 50 

επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν παξαγσγήο (κνλάδεο 3).  

Να εμεγήζεηε ηνλ ιόγν γηα ηνλ νπνίν ηειηθά ζα επέιζεη ηζνξξνπία ζηελ αγνξά ηνπ 

αγαζνύ (κνλάδεο 3).                                                                       Μνλάδεο 6 

 

Email :  ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΓΡΙΑΝΗΣ    vasandrandr@gmail.com    
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