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Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

 
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 
ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ 

 

ΘΕΜΑ Α 
Α.1. 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 και Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη 
α. Αν η ζήτηση ενός αγαθού έχει τη µορφή ισοσκελούς υπερβολής, οι 

παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τα έσοδά τους όταν 
υπάρχει προσδοκία για αύξηση της τιµής στο µέλλον. 

Μονάδες 3 
β. Όταν το οριακό προϊόν είναι µικρότερο από το µέσο προϊόν, τότε το 

µέσο προϊόν θα αυξάνεται µε την προσθήκη εργασίας. 
Μονάδες 3 

γ. Οι ροές του οικονοµικού κυκλώµατος συµβαίνουν σε κάθε χρονική 
στιγµή. 

Μονάδες 3 
δ. Στα ευπαθή γεωργικά προϊόντα η καµπύλη προσφοράς τους είναι 

παράλληλη στον άξονα των ποσοτήτων.  
Μονάδες 3 

ε. Μετά από κάποιο επίπεδο παραγωγής, όσο η παραγωγή θα αυξάνεται, η 
σηµασία του µέσου σταθερού κόστους θα µειώνεται και το µέσο 
συνολικό κόστος θα επηρεάζεται κυρίως από το µέσο µεταβλητό κόστος 
και θα ακολουθεί την ίδια ανοδική πορεία. 

Μονάδες 3 
Για τις προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης 
και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση  
 
Α.2. Αν στην αγορά του φρέσκου βουτύρου αυξάνεται η τιµή των παραγωγικών 

συντελεστών τότε: 
α. θα µειωθεί η προσφορά στο φρέσκο βούτυρο, θα µειωθεί η τιµή 

ισορροπίας στη µαργαρίνη 
β. θα µειωθεί η προσφορά στο φρέσκο βούτυρο, θα µειωθεί η τιµή 

ισορροπίας του καθώς και η τιµή ισορροπίας στη µαργαρίνη 
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γ. θα αυξηθεί η τιµή ισορροπίας στο φρέσκο βούτυρο, και θα αυξηθεί η 
τιµή ισορροπίας της µαργαρίνης 

δ. θα αυξηθεί η προσφορά στο φρέσκο βούτυρο και ως αποτέλεσµα θα 
µειωθεί η τιµή ισορροπίας στη µαργαρίνη 

Μονάδες 5 
 
Α.3. Αν το κόστος ευκαιρίας του Ψ σε όρους του Χ είναι 2 αυτό σηµαίνει: 

α. για να παραχθεί µία µονάδα Χ απαιτείται θυσία 2 µονάδων Ψ. 
β. οι παραγωγικοί συντελεστές είναι περισσότερο αποδοτικοί στο Χ. 
γ. για να παραχθεί µία µονάδα Ψ απαιτείται θυσία 2 µονάδων Χ. 
δ. για να παραχθούν 2 µονάδες Χ απαιτείται θυσία 1 µονάδα Ψ. 

 
Μονάδες 5 

 
ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 

 
Με ποιο σκοπό το κράτος παρεµβαίνει στην αγορά ενός αγαθού και θέτει ανώτατη 
τιµή διατίµησης (µονάδες 4); Ποια είναι η άµεση συνέπεια από την επιβολή της και 
πως το κράτος προσπαθεί να τη διορθώσει (µονάδες 8); Ποιο φαινόµενο εµφανίζεται 
και πώς θα µπορούσε να αποφευχθεί (µονάδες 8); Να δείξετε διαγραµµατικά όλα τα 
παραπάνω (µονάδες 5). 

Μονάδες 25 
 

ΟΜΑ∆Α ΤΡΙΤΗ 
 
Μια επιχείρηση παράγει στη βραχυχρόνια περίοδο µε δεδοµένη τεχνολογία, 
χρησιµοποιώντας 10 µονάδες σταθερού παραγωγικού συντελεστή και µε µοναδικό 
µεταβλητό συντελεστή την εργασία . Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα στοιχεία της 
παραγωγής της.  
 

Εργασία 
(L) 

Συνολικό 
Προϊόν 

(ΤΡ) 
Μέσο 

Προϊόν 
(ΑΡ) 

Οριακό 
Κόστος 
(MC) 

Μέσο 
Μεταβλητό 

Κόστος 
(AVC) 

Συνολικό 
Κόστος 

(ΤC) 
0 0 - - - 800 
1 5 5    
2 16     
3  10  40  
4      
5   50   
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Γ.1. Να µεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας.  
α. Αν είναι γνωστό ότι στον 4ο εργάτη το µέσο προϊόν είναι µέγιστο να 

συµπληρωθούν τα κενά του πίνακα. 
Μονάδες 8 

β. να βρεθεί η τιµή του σταθερού παραγωγικού συντελεστή. 
Μονάδες 2 

(Οι πράξεις σας θα πρέπει να φαίνονται και θα χρησιµοποιηθεί µόνο ένα δεκαδικό 
ψηφίο στα αποτελέσµατα) 
 
Γ.2. Να εξηγήσετε, αν ισχύει ο νόµος φθίνουσας ή µη ανάλογης απόδοσης και µετά 

από ποιόν εργάτη φαίνεται η λειτουργία του. 
Μονάδες 6 

 
Γ.3. Να βρεθεί η µεταβολή στο συνολικό κόστος, αν η παραγωγή µεταβληθεί από 

42 σε 32 µονάδες. 
Μονάδες 6 

 
Γ.4. Να βρεθεί ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης. 

Μονάδες 3 
 

ΟΜΑ∆Α ΤΕΤΑΡΤΗ 
 
Στην αγορά ενός αγαθού η αγοραία ζήτηση είναι QD =2000-20P και η αγοραία 
προσφορά είναι QS1= - 1000+100P. 
 
∆.1. Να βρεθεί το σηµείο ισορροπίας στην αγορά του αγαθού. 

Μονάδες 2 
 
∆.2. Λόγω µεταβολής στις τιµές των παραγωγικών συντελεστών που 

χρησιµοποιούνται στην παραγωγή του αγαθού η προσφορά µεταβάλλεται και 
στο νέο σηµείο ισορροπίας ισχύει ΕD =-1.  
α. Να βρεθεί το νέο σηµείο ισορροπίας. 

Μονάδες 5 
β. Αυξήθηκαν ή µειώθηκαν οι τιµές των παραγωγικών συντελεστών; Να 

δικαιολογηθεί η απάντησή σας. 
Μονάδες 4 

 
∆.3. Πώς µεταβλήθηκαν τα έσοδα των παραγωγών; Να δικαιολογήσετε την 

απάντησή σας. 
Μονάδες 4 
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∆.4. Μετά την µεταβολή της τιµής των παραγωγικών συντελεστών η προσφορά 
µετατοπίζεται παράλληλα σε σχέση µε την αρχική καµπύλη και τώρα το 
κράτος θέτει κατώτατη τιµή 60. 
α. Να βρεθεί η επιβάρυνση του κράτους και η συνολική δαπάνη των 

καταναλωτών.  
Μονάδες 4 

β. Ποια η µεταβολή στα έσοδα των παραγωγών µετά την επιβολή της 
κατώτατης τιµής στην νέα καµπύλη προσφοράς.  

Μονάδες 3 
γ. Να κατασκευάσετε διάγραµµα στο οποίο θα δείξετε την αγοραία 

καµπύλη ζήτησης, τις δύο αγοραίες καµπύλες προσφοράς και την 
κατώτατη τιµή. Στο διάγραµµα αυτό να δικαιολογήσετε σε ποια από τις 
δυο καµπύλες προσφοράς, θα συνέφερε το κράτος να θέσει την 
κατώτατη τιµή.  

Μονάδες 3 
 


