
 

 

Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………………                                             KA: 14     

Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ                

Αςκιςεισ Δευτζρου Κεφαλαίου – Ζιτθςθ                                                Ημερ/νία: ……………………………. 

Κακθγθτισ, Παναγιώτθσ Φουτςιτηισ 

 

1.Ποιεσ από τισ παρακάτω ςυναρτιςεισ είναι ςυναρτιςεισ ηιτθςθσ; 

𝛼) 𝑄𝐷 = −200 + 2𝑃, 𝛽)𝑄𝐷 = −200 − 2𝑃, 𝛾) 𝑄𝐷 = 200 + 2𝑃    𝛿) 𝑄𝐷 = 200 − 2𝑃          ε) 𝑄𝐷 = −200 +
𝑃

2
,

𝜎𝜏) 𝑄𝐷 =
−200

𝑃
  𝜁) 𝑄𝐷 =

−200

𝑃
, 𝜂) 𝑄𝐷 =

200

𝑃
 

 

2. Πνζνζηηαίεο Μεηαβνιέο 

 

(i) Αλ ηηκή (Ρ) ελόο αγαζνύ κεηαβιεζεί από Ρ1 ζε Ρ2  θαηά + 10% ηόηε ηζρύεη: 

α) Ρ2= 1,01Ρ1,   β) Ρ2= 0,10Ρ1,   γ) Ρ2= 1,10Ρ1,   δ) Ρ1= 1,10Ρ2    

 

(ii) Αλ ηηκή (Ρ) ελόο αγαζνύ κεηαβιεζεί από Ρ1 ζε Ρ2  θαηά -10% ηόηε ηζρύεη: 

α) Ρ2= -1,10Ρ1,   β) Ρ2= - 0,10Ρ1,   γ) Ρ2= 1,10Ρ1,   δ) Ρ2= 0,90Ρ1   

 

(iii) Αλ ηηκή (Ρ) ελόο αγαζνύ κεηαβιεζεί από Ρ1 ζε Ρ2  θαηά + 5 % ηόηε ηζρύεη: 

α) Ρ1= 1,05Ρ2,   β) Ρ2= 1,05Ρ1,   γ) Ρ2=1,50Ρ1,   δ) Ρ2=0,05Ρ1 

 

(iv) Αλ δεηνύκελε πνζόηεηα (QD) ελόο αγαζνύ κεηαβιεζεί από QD1 ζε QD2  θαηά + 0,5 % ηόηε ηζρύεη: 

α) QD1= 1,05 QD2,   β) QD2= 1,005 QD1,  γ) QD2= 0,05 QD1,  δ) QD2=0,005 QD1 

 

(v) Αλ δεηνύκελε πνζόηεηα (QD) ελόο αγαζνύ κεηαβιεζεί από QD1 ζε QD2  θαηά - 0,5 % ηόηε ηζρύεη: 

α) 0,995QD1= QD2,   β) QD2= 0,005 QD1,  γ) QD2= 0,95 QD1,  δ) QD2=1,005 QD1 

 

 

3. Έλα  αγαζό  Α  έρεη  ειαζηηθόηεηα  Εήηεζεο  ΔD = - 0,15  θαη  ε  ηηκή  ηνπ  απμάλεηαη  θαηά  22 % . Πνηα  

είλαη  ε  κεηαβνιή   ζηε  Εεηνύκελε  πνζόηεηα;   

 

4. Ζ  ειαζηηθόηεηα  δήηεζεο  ηνπ  αγαζνύ  Β  είλαη  ΔD = - 1,75 ζηελ  ηηκή  ηωλ  120  Δπξώ ζηελ νπνία ε 

δεηνύκελε πνζόηεηα είλαη  800  θηιά .  ε  πνηα   ηηκή  ζα  πεηύρνπκε  αύμεζε   ηεο  δεηνύκελεο  πνζόηεηαο   

θαηά   15 % .  

 

 

5. Όηαλ ε ηηκή ηνπ αγαζνύ ΄Χ' είλαη 200 Δπξώ ηόηε ε δεηνύκελε πνζόηεηα είλαη 300 Δάλ ε ηηκή απμεζεί θαηά 

25% ε ζπλνιηθή δαπάλε ηωλ θαηαλαιωηώλ γηα ην αγαζό γίλεηαη 62.500 Δπξώ    

Εεηνύληαη: 

α) λα ππνινγηζζεί ε ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ηνπ αγαζνύ 

β) εάλ ε επηρείξεζε ζέιεη λα απμήζεη ηα έζνδα ηεο πνηα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πξέπεη λα αθνινπζήζεη; 

 

6. Όηαλ ε ηηκή ηνπ αγαζνύ είλαη Ρ=80 ε δεηνύκελε πνζόηεηα είλαη Q=400 ελώ αλ ε ηηκή γίλεη Ρ=30 ηόηε ε 

δεηνύκελε πνζόηεηα γίλεηαη Q=650. 

α) Να βξείηε ηνλ ηύπν ηεο ζπλάξηεζεο ε νπνία είλαη ηεο κνξθήο QD=α+βΡ 

β) Να βρεκεί θ τιμι τθσ ςυνάρτθςθσ ςτθν οποία μεγιςτοποιείται θ Δ των καταναλωτών. 

 

7. Αν μεταβλθκεί θ τιμι ενόσ αγακοφ κατά -5% να αποδείξετε ότι θ  ςυνολικι δαπάνθ των καταναλωτών κα 

μειωκεί αν θ ελαςτικότθτα ηιτθςθσ είναι ΕD= -0,1. 

 

8. Με αρχικι ηθτοφμενθ ποςότθτα QDαρχ =200, μεταβάλλεται θ τιμι κατά -25% 

α) Ποια  κα είναι θ τελικι ηθτοφμενθ ποςότθτα αν θ ελαςτικότθτα ηιτθςθσ είναι -2 

β) Ποια κα είναι θ ποςοςτιαία μεταβολι τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ των καταναλωτών; 

Απάντ.α)300, β) 12,50% 



 

 

 

9. το παρακάτω διάγραμμα ζχουμε μια γραμμικι καμπφλθ ηιτθςθσ με ζνα γνωςτό ςθμείο και τθν 

ελαςτικότθτα ςτο ςθμείο αυτό ΕD=-2/3.  

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

Ζθτείται:α) Να βρεκεί θ ςυνάρτθςθ ηιτθςθσ, β) Να υπολογιςτεί θ ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν τιμι όταν 

θ τιμι είναι Ρ=20, γ) Να βρεκεί θ τιμι ςτθν οποία μεγιςτοποιείται θ υνολικι Δαπάνθ των καταναλωτών. 

 

10. Αν μεταβλθκεί θ τιμι ενόσ αγακοφ κατά  -25% και θ ηθτοφμενθ ποςότθτα  από  QDA=60 

γίνει  QDB=150. Να υπολογιςτεί  

α)  θ ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ςθμείου  

β) θ ποςοςτιαία μεταβολι τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ των καταναλωτών. 

Απάντ.α) -6, β)  87,50% 

 

11. Όταν θ  τιμι του  αγακοφ  είναι     ΡΑ=80 θ ηθτοφμενθ πόςότθτα είναι 180 

αν θ τιμι του αγακοφ μεταβλθκεί και γίνει   ΡΒ=10 τότε θ ςυνολικι δαπάνθ των  

καταναλωτών μεταβάλεται -2%. Να υπολογιςτοφν : 

α) Θ ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ςθμείου όταν θ τιμι μειώνεται.  

β) Θ τοξοειδισ ελαςτικότθτα 

Απάντ. α) -7,82, β) -0,99 

 

12. Όταν θ τιμι του αγακοφ είναι  80 θ ηθτοφμενθ ποςότθτα είναι  460 ενώ αν θ τιμι γίνει  10 
τότε θ ηθτοφμενθ ποςότθτα γίνεται  495. 
i) Να βρείτε τον τφπο τθσ ςυνάρτθςθσ θ οποία είναι τθσ μορφισ  QD=α+βΡ 
ii) Να βρεκεί θ τιμι τθσ ςυνάρτθςθσ ςτθν οποία μεγιςτοποιείται θ Δ των καταναλωτών. 
iii) Να υπολογιςτεί  θ ελαςτικότθτα ηιτθςθσ αν θ τιμι  από 30 γίνει 50  
Απ. α=500β=-0,5  ,   Ρ=500  ,  -0,03 

 

13. Αν θ ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ενόσ αγακοφ είναι -0,5 και μεταβλθκεί θ Ρ  -15% 

Ποια κα είναι θ ποςοςτιαία μεταβολι τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ των καταναλωτών; 

Απάντ.: -8,63%  

 

14. Αν μεταβλθκεί θ τιμι ενόσ αγακοφ κατά  -15% να αποδείξετε ότι θ ςυνολικι δαπάνθ 

των   καταναλωτών     κα μειωκεί αν  θ   ελαςτικότθτα    ηιτθςθσ     είναι -0,3 

και ότι κα αυξθκεί αν θ ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν τιμι είναι -5. 

 

15. Αν με αρχικι ηθτοφμενθ ποςότθτα ενόσ αγακοφ120 μεταβλθκεί θ τιμι-5% ελαςτικότθτα         ΕD= -0,5 και   

ςτθ   ςυνζχεια   μεταβλθκεί   το   ειςόδθμα -20% με   ειςοδθματικι     ελαςτικότθτα   ΕΥ=0,1.  

Να βρεκεί θ τελικι ηθτοφμενθ ποςότθτα. 

Απάντ:120,54 

QD 
QD= 30 

P=10 

P 



 

 

 

16. Αν με αρχικι ηθτοφμενθ ποςότθτα ενόσ αγακοφ 100 μεταβλθκεί το   Υ 15% ελαςτικότθτα ΕΥ=0,5 και ςτθ 

ςυνζχεια  μεταβλθκεί  θ τιμι του αγακοφ -10% με ελαςτικότθτα ηιτθςθσ  ΕD= -0,1. Να βρεκεί θ τελικι 

ηθτοφμενθ ποςότθτα.  Απάντ: 108,575 

 

17. Αν οι καταναλωτζσ ενόσ αγακοφ ηθτοφν  100 ςτθν   Ρ=20 και το κράτοσ κζλει να μειώςει τθν κατανάλωςθ -

10% μπορεί να το κάνει επιβάλλοντασ φόρο. Αν θ ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ςτθν τιμι αυτι είναι -0,2, α) ποιοσ κα 

είναι ο φόροσ που κα επιβλθκεί από το κράτοσ ;  

β) Ποια κα είναι θ νζα ποςότθτα; 

Απάντ. α)10,  β)90 

 

18. Ζςτω ο παρακάτω πίνακασ ηιτθςθσ 

υνδυαςμοί Σιμι (Ρ) Ζθτοφμενθ Ποςότθτα (QD) Ειςόδθμα καταναλωτών  (Τ) 

Α 10 50 20000 

Β 15 50 25000 

Γ 30 35 15000 

Δ 15 40 20000 

Ε 30 40 25000 

 

Να βρεκοφν οι Ελαςτικότθτεσ Ηιτθςθσ ωσ προσ τθν τιμι, όταν θ τιμι αυξάνεται και οι Ελαςτικότθτεσ Ηιτθςθσ 

ωσ προσ το ειςόδθμα όταν το ειςόδθμα μειώνεται, τζλοσ να ςχεδιαςτοφν ςτο ίδιο διάγραμμα όλεσ οι καμπφλεσ 

ηιτθςθσ. 

  
19. Γίλεηαη ν παξαθάηω πίλαθαο γηα ην αγαζό 'Α' 
  

πλδπαζκνί Ρ   Q   Δηζόδεκα 
Α 50 20 10.000 
Β 50 50 30.000 
Γ 60 10 10.000 
Γ 60 40 30.000 
Δ 40 25 10.000 
Ε 30 10 40.000 
Ζ 40 8 40.000 

  
Εεηνύληαη:  
α)  Να  ππνινγηζζνύλ  νη  ειαζηηθόηεηαο  δήηεζεο  ωο  πξνο  ηελ  ηηκή θαζώο απηή απμάλεηαη. 
β)  Να  ππνινγηζζνύλ  νη  ειαζηηθόηεηαο   δήηεζεο  ωο  πξνο   ην  εηζόδεκα θαζώο απηό κεηώλεηαη. 
γ)  Να   παξαζηαζνύλ  γξαθηθά  νη  θακπύιεο  δήηεζεο  ωο  πξνο  ηελ  ηηκή.  

 
20. Αλ νη θαηαλαιωηέο ελόο αγαζνύ δεηνύλ 120 κνλάδεο ζηελ   Ρ=40 θαη ην θξάηνο ζέιεη λα κεηώζεη ηελ 

θαηαλάιωζε 25% κπνξεί λα ην θάλεη επηβάιινληαο θόξν. Αλ ε ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ζηελ ηηκή απηή είλαη -0,4, 

πνηνο ζα είλαη ν θόξνο αλά κνλάδα πξνϊόληνο πνπ ζα επηβιεζεί από ην θξάηνο ; Πνηα ζα είλαη ε λέα πνζόηεηα; 

[Απάλη. 25 - 90] 

  
 


