
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

2o ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α 

 Α1. Να χαρακτηρίσετε της προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, 

δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση 

είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. Ο νόμος της ζήτησης εξηγεί την αρνητική κλίση της καμπύλης ζήτησης και το 

αρνητικό πρόσημο στην αριθμητική τιμή της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την 

τιμή 

β. Η αύξηση της τιμής ενός αγαθού  θα μειώσει τη ζητούμενη του ποσότητα καθώς 

και τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό, του οποίου η 

συνάρτηση ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή 

γ. Κάθε φορά που μεταβάλλεται η τιμή ενός αγαθού, μεταβάλλεται και η ζήτηση του.  

δ. Μια αύξηση του αριθμού των καταναλωτών σημαίνει αύξηση τόσο  της ατομικής 

όσο και της αγοραίας ζήτησης, δηλαδή μετατόπιση τόσο της ατομικής όσο και της 

αγοραίας καμπύλης ζήτησης προς τα δεξιά.   

ε. Στο μέλλον η τιμή ενός αγαθού αναμένεται να μειωθεί, σήμερα στην αγορά του 

αγαθού αυτού παρατηρείται μείωση της ζήτησης του. 

         Μονάδες 15 

Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό της τον αριθμό της 

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

Α2  Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ανελαστική, τότε: 

α. καθώς η τιμή του αυξάνεται, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών μειώνεται.  

β. καθώς η τιμή του αυξάνεται, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών αυξάνεται.  

γ. καθώς η τιμή του μειώνεται, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών αυξάνεται.  

δ. καθώς η τιμή του αυξάνεται, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών παραμένει 

σταθερή.  

 Μονάδες 5 



Α3. Υποθέστε ότι η καμπύλη ζήτησης του αγαθού Α είναι οριζόντια. Στην περίπτωση 

αυτή η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι: 

α. Ίση με 0  

β. Μοναδιαία 

γ. Πλήρως ελαστική 

δ. Ανελαστική 

Μονάδες 5 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Β 

Να περιγράψετε τους παρακάτω βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της 
ζήτησης ενός αγαθού: 

α. το εισόδημα των καταναλωτών ( μονάδες 10). 

β. τις προσδοκίες και τις προβλέψεις των καταναλωτών σχετικά με τη μελλοντική 
εξέλιξη των τιμών και του εισοδήματος τους ( μονάδες 10). 

γ. ο αριθμός των καταναλωτών ( μονάδες 5). 

         Μονάδες 25 

 

 ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ 

ΘΕΜΑ Γ 

Έστω ότι για ένα αγαθό Χ η συνάρτηση ζήτησης είναι QDX=1500-8PX και για ένα 

άλλο αγαθό Ψ είναι QDΨ=1800-8ΡΨ. Η τιμή πώλησης και των δύο αγαθών είναι 150 

χ.μ. και τα φορολογικά έσοδα του Κράτους είναι το 10%της συνολικής δαπάνης των 

καταναλωτών για τα αγαθά.  

Γ1. Να εξηγήσετε πώς θα επηρεαστούν οι συνολικές φορολογικές εισπράξεις του 

Κράτους αν η τιμή και των δύο αγαθών Χ και Ψ μειωθεί κατά 20%. 

       Μονάδες 14 

Γ2. Να σχεδιάσετε, σε ένα κοινό διάγραμμα, τις καμπύλες ζήτησης των δύο αγαθών 

Χ και Ψ. 

       Μονάδες 6 

Γ3. Η φορολόγηση του αγαθού Χ ή του Ψ αποφέρει μεγαλύτερα φορολογικά έσοδα 

στο Κράτος και γιατί; 

       Μονάδες 5 



ΟΜΑΔΑ Δ 
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι τιμές, οι ζητούμενες ποσότητες του αγαθού Χ και 

ο αντίστοιχος αριθμός καταναλωτών ( ceteris paribus). 

 ΤΙΜΗ 
(Ρ) 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

Α 10 1100 1000 

Β 15 1000 1100 

Γ 25 600 1200 

Δ 28 420 1050 

Ε 30 400 1200 

Ζ 32 470 2000 

 

Δ1. Να προσδιορίσετε τον τύπο της γραμμικής συνάρτησης του αγαθού Χ.  

       Μονάδες 6 
 

Δ2. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα τόξου ζήτησης του αγαθού Χ ως προς την τιμή 

όπου αυτό είναι δυνατόν. 

        Μονάδες 6 
 

Δ3. Λόγου πρόβλεψης των καταναλωτών για μείωση του εισοδήματος τους στο 
άμεσο μέλλον, μεταβάλλουν σήμερα τις αγορές τους σε κάθε τιμή κατά 20%. Να 
προσδιορίσετε τη νέα γραμμική συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Χ. 
                 Μονάδες  6 

         

Δ4. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, στη νέα 
συνάρτηση, όταν η τιμή του αγαθού είναι Ρ=20. Σε ποια περιοχή της ευθείας 

βρίσκεται η συγκεκριμένη τιμή;  
Μονάδες 7 

     

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 


