
 

 

 

 

 

(διατίθεται στο διαδίκτυο αποκλειστικά μέσω schooltime.gr) 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 Επιμέλεια: Τζικόπουλος Αποστόλης 

ΟΜΑΔΑ Α 

Για τις προτάσεις Α1 –Α5 να γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και 

δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και Λάθος, αν η 

πρόταση είναι λανθασμένη. 

Α1. Εάν η ζήτηση και η προσφορά ενός αγαθού αυξηθούν ταυτόχρονα, τότε η 

ποσότητα ισορροπίας του μπορεί να μη μεταβληθεί. 

Α2. Η τιμή ισορροπίας παραμένει αμετάβλητη, όταν η ζήτηση και η προσφορά 

μειώνονται ισόποσα. 

Α3. Η ποσοστιαία μεταβολή του επιπέδου των τιμών (ή του δείκτη τιμών) σε 

οποιαδήποτε χρονική περίοδο ονομάζεται ρυθμός πληθωρισμού. 

Α4. Μία από τις τρεις οικονομικές αποφάσεις, που συνειδητά ή ασυνείδητα παίρνει 

το νοικοκυριό σχετικά με τη χρησιμοποίηση του εισοδήματος του, είναι το αν και 

πόσο θα δουλέψει η γυναίκα, καθώς επίσης και αν και πότε θα δουλέψουν τα παιδιά 

της οικογένειας ή θα σπουδάσουν. 

Α5. Το κύριο χαρακτηριστικό των οικονομικών αγαθών είναι ότι βρίσκονται σε 

περιορισμένες ποσότητες σε σχέση με τις ανάγκες που ικανοποιούν.  

  

Στις παρακάτω προτάσεις Α6 και Α7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 

πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Α6. Τα αγαθά Κ και Λ είναι συμπληρωματικά.  Η μείωση της τιμής του αγαθού Κ 

(ceteris paribus) θα προκαλέσει: 

(α) μείωση της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού Κ 

(β) αύξηση της ζήτησης του αγαθού Κ 

(γ) αύξηση της ζήτησης του αγαθού Λ 

(δ) μείωση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το αγαθό Λ 

  



 

Α7. Για να παραμείνει σταθερή η τιμή ισορροπίας ενός αγαθού και να αυξηθεί η 

συνολική δαπάνη των καταναλωτών, όταν μεταβάλλονται ταυτόχρονα η ζήτηση και 

η προσφορά του, πρέπει να γίνει ισόποση: 

α. Αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς. 

Β. Μείωση της ζήτησης και αύξηση της προσφοράς. 

Γ. Αύξηση της ζήτησης και μείωση της προσφοράς. 

Δ. Μείωση της ζήτησης και μείωση της προσφοράς 

Μονάδες 25 

  

ΟΜΑΔΑ Β 

Η οικονομική θεωρία διακρίνεται σε μικροοικονομική και μακροοικονομική θεωρία. 

Ποιο είναι το αντικείμενο της καθεμιάς και ποιοι λόγοι επιβάλλουν την διάκριση 

αυτή; Να δοθεί σχετικό παράδειγμα. 

Μονάδες 25 

ΟΜΑΔΑ Γ 

 Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται δεδομένα μιας υποθετικής οικονομίας, στην 

οποία παράγεται ένα μόνο αγαθό, για τα έτη 2002-2003. Το εργατικό δυναμικό κάθε 

έτους αντιστοιχεί στο 80% του πληθυσμού. 

Έτος 2002 2003 

Τιμή 200 220 

Ποσότητα   1.000 

ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές) 160.000   

Δείκτης τιμών (%) 100   

ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές)   200.000 

Πληθυσμός (αριθμός 

ατόμων) 

2.000   

Εργατικό δυναμικό 

(αριθμός ατόμων) 

  1.800 

Απασχολούμενοι 

(αριθμός ατόμων) 

1.280   

Άνεργοι (αριθμός 

ατόμων) 

    

Ποσοστό ανεργίας (%)   18 



 

 

Α. Να συμπληρώσετε τα κενά του παραπάνω πίνακα, παραθέτοντας τους 

κατάλληλους υπολογισμούς. 

Β. Να υπολογίσετε την πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ από το έτος 

2002  στο έτος 2003 σε σταθερές τιμές του 2002. 

Γ. Με μοναδικό κριτήριο το κατά κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ, να εξετάσετε την 

μεταβολή του επιπέδου οικονομικής ευημερίας της οικονομίας από το 2002 στο 

2003, με έτος βάσης το 2003. (στους υπολογισμούς σας να διατηρήσετε μέχρι ένα 

δεκαδικό ψηφίο) 

Μονάδες 25 

  

ΟΜΑΔΑ Δ 

Η αγορά του αγαθού Χ περιγράφεται από τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς, 

οι οποίες είναι γραμμικές.  Στην τιμή των 40 χρηματικών μονάδων η ελαστικότητα 

ζήτησης ως προς την τιμή είναι -2, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών είναι 32.000 

χρηματικές μονάδες και δημιουργείται πλεόνασμα στην αγορά ίσο με 400 

μονάδες.  Μια μείωση της τιμής κατά 25% έχει σαν συνέπεια τη δημιουργία 

ελλείμματος στην αγορά ίσο με 600 μονάδες. 

Δ1 Να προσδιορίσετε τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς του αγαθού Χ.  

Δ2 Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας της αγοράς. 

  

Στη συνέχεια αυξάνονται οι τιμές (αμοιβές) των παραγωγικών συντελεστών που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του αγαθού Χ με αποτέλεσμα να μεταβληθεί η 

προσφερόμενη ποσότητα για κάθε επίπεδο τιμής και ταυτόχρονα αυξάνεται η τιμή 

του υποκατάστατου αγαθού Ψ με αποτέλεσμα να μεταβληθεί η ζήτηση του αγαθού 

Χ κατά 20%. 

Δ3 Να προσδιορίσετε τη νέα τιμή ισορροπίας του αγαθού Χ, αν γνωρίζετε ότι η νέα 

ποσότητα ισορροπίας παρέμεινε ίδια με την αρχική. 

Δ4 Πόση πρέπει να είναι η μεταβολή στην προσφερόμενη ποσότητα για κάθε επίπεδο 

τιμής (ποσοστιαία μεταβολή της QS) , με βάση τη νέα τιμή ισορροπίας; 

Μονάδες 25 

 


