
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ   

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. 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, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. Η ελαστικότητα της προσφοράς είναι μικρότερη στη βραχυχρόνια περίοδο, αφού η 
επιχείρηση μπορεί να μεταβάλει όλους τους παραγωγικούς συντελεστές. 

β. Στα ευπαθή γεωργικά προϊόντα η καμπύλη προσφοράς τους είναι κάθετη στον άξονα 
των ποσοτήτων. 

γ. Όταν το οριακό προϊόν λαμβάνει αρνητικές τιμές τότε το συνολικό προϊόν συνεχίζει να 

αυξάνεται, αλλά με φθίνοντα ρυθμό.  

δ. Το οριακό προϊόν ενός συντελεστή παραγωγής δείχνει τη μεταβολή που επέρχεται στο 

συνολικό προϊόν, όταν μεταβάλλεται ο εν λόγω συντελεστής κατά μια μονάδα. 

ε. Το οριακό κόστος ως μέγεθος, μεταβάλλεται περισσότερο έντονα από το μέσο μεταβλητό 
κόστος. 

Μονάδες 15  

Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 
κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

.Α2.Βάσει του παρακάτω πίνακα προσφοράς  

Τιμή Προσφερόμενη 
ποσότητα 

40 180 

50 200 

 

και γνωρίζοντας πως σε επίπεδο παραγωγής 200 μονάδων προϊόντος το μεταβλητό 
κόστος είναι 2500 χρηματικές μονάδες τότε το μεταβλητό κόστος της 180ης  μονάδας 
παραγωγής είναι: 

 α. 2000 

β. 1500 



γ. 1000 

δ. Δεν μπορεί να υπολογιστεί με τα υπάρχοντα δεδομένα 

Μονάδες 5 

 

Α3. Το συνολικό προϊόν γίνεται μέγιστο, όταν  

α. το μέσο προϊόν είναι ίσο με το οριακό προϊόν 

β. το μέσο προϊόν είναι μέγιστο 

γ. το οριακό προϊόν είναι μέγιστο 

δ. το οριακό προϊόν είναι μηδέν  

         Μονάδες 5 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να αναφέρετε πώς μεταβάλλεται κάθε είδος του βραχυχρόνιου μέσου 
κόστος(AFC,AVC,ATC) καθώς αυξάνεται η παραγωγή του προϊόντος, και να 
αιτιολογήσετε κάθε μεταβολή (μονάδες 15) 

 

Β2. Να περιγράψετε, κάνοντας και χρήση διαγράμματος, τον τρόπο με τον οποίο επιδρούν 

στην καμπύλη προσφοράς των αγαθών η μεταβολή στις τιμές των παραγωγικών 
συντελεστών(μονάδες 15) 

         Μονάδες 25 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ 

ΘΕΜΑ Γ 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά τη παραγωγή και το κόστος παραγωγής μιας 

επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο λειτουργίας της: 

 

      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Γ1.Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς. 
   Μονάδες 4 

 

Γ2. Να υπολογίσετε διαδοχικά την ελαστικότητα της προσφοράς καθώς αυξάνεται η τιμή. 

Να χαρακτηρίσετε την προσφορά με βάση την τιμή της ελαστικότητας    

         Μονάδες 5 

  

Γ3. Επιπλέον των δεδομένων του παραπάνω πίνακα, η επιχείρηση, κατά την ίδια χρονική 

περίοδο, δαπανά για ενοίκιο 150 χρηματικές μονάδες και για ασφάλιστρα 50 χρηματικές 

μονάδες. Όταν η επιχείρηση παράγει 200 μονάδες προϊόντος, να υπολογίσετε: 

α. το μέσο συνολικό κόστος (ATC)      Μονάδες 6 

β. το μέσο σταθερό κόστος (AFC)      Μονάδες2 

 

Γ4. Αν η επιχείρηση παράγει 210 μονάδες προϊόντος και θέλει να μειώσει το κόστος της 

κατά 420 χρηματικές μονάδες, να υπολογίσετε πόσες μονάδες πρέπει να μειώσει το 

παραγόμενο προϊόν        Μονάδες8 

         

 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 

 ΘΕΜΑ Δ 

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται στην παραγωγή και στο κόστος 
παραγωγής μιας επιχείρησης A που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο.  

Αριθμός 
εργατών 

L 

Συνολικό 
προϊόν 

Q 

Μέσο 
προϊόν 

AP 

οριακό 
προϊόν 

MP 

Μέσο 
Μεταβλητό 

Κόστος 

Οριακό 
Κόστος 

MC 

Μεταβλητό 
Κόστος 

VC 

Q VC AVC MC 

0 0 - - 

20 200 10 10 

60 480 8 7 

150 750 5 3 

180 900 5 5 

200 1200 6 15 

210 1500 7,15 30 



AVC 

3  100 -  - 3600 

4     12  

5    12,5 15  

 

Δ1. Με δεδομένο ότι, όταν η επιχείρηση A απασχολεί τέσσερις (4 )εργάτες το μέσο Προϊόν 

γίνεται μέγιστο: 

α. Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα.(Μονάδες 8) 

β. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης Α. (Μονάδες 2) 

Μονάδες 10 

Δ2. Αν ο κλάδος παραγωγής περιλαμβάνει και την επιχείρηση Β της οποίας τα δεδομένα 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Συνολικό 
προϊόν 

Q 

Συνολικό κόστος 
TC 

0 800 

100 1400 

200 1600 

300 2800 

400 4300 

 

α. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης Β.(Μονάδες 8) 

β..Αν η επιχείρηση B χρησιμοποιεί ως σταθερό συντελεστή δέκα (10)στρέμματα γης να 

υπολογίσετε την τιμή (αμοιβή) του σταθερού συντελεστή.(Μονάδες 2) 

Μονάδες 10 

Δ3. Αν οι επιχειρήσεις αυτές είναι και οι μοναδικές που υπάρχουν στον κλάδο: 

α. Να κατασκευασθεί ο αγοραίος πίνακας προσφοράς.(Μονάδες 2) 
β. Να βρείτε και να χαρακτηρίσετε την ελαστικότητα της αγοραίας προσφοράς του            

αγαθού, καθώς η τιμή του αυξάνεται.(Μονάδες 3) 
Μονάδες 5 


