
panagiotis foutsitzis

Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο, κάζεκα επηινγήο Γ΄ Λπθείνπ 

Καζεγεηήο: Παλαγηώηεο Φνπηζηηδήο 

Κεθάιαην 2ν: Ζήηεζε 

 

Ερωτήσεις 

 
1.        Σηα πιαίζηα πνηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ιακβάλεη ρώξα ε παξαγσγή 

εκπνξεπκάησλ; 
2.        Πώο πξνζδηνξίδνληαη νη ηηκέο ησλ αγαζώλ; 

3.        Πώο ηθαλνπνηεί ν θαηαλαισηήο ηηο αλάγθεο ηνπ; 

4.        Τη είλαη ρξεζηκόηεηα θαηαλαισηή; 
5.        Τη επηδηώθεη ν (νξζνινγηθόο) θαηαλαισηήο; 

6.        Πνην είλαη ην βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή; 

7.        Πνηνη παξάγνληεο πεξηνξίδνπλ ηελ επηδίσμε ηνπ θαηαλαισηή γηα κεγηζηνπνίεζε 

ηεο ρξεζηκόηεηάο ηνπ; 
8.        Τη είλαη ρξεκαηηθό εηζόδεκα; 

9.        Τη είλαη ηηκή ηνπ πξντόληνο; 

10.     Πνηα ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή ζεσξείηαη νξζνινγηθή; 
11.     Πνηνο ζεσξείηαη νξζνινγηθόο θαηαλαισηήο; 

12.     Πόηε ν θαηαλαισηήο βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία; 

13.     Πώο αλαηξέπεηαη ε ηζνξξνπία ηνπ νξζνινγηθνύ θαηαλαισηή; 

14.     Από ηη επεξεάδεηαη ν θαηαλαισηήο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ 
ρξεζηκόηεηά ηνπ; 

15.     Πώο είλαη πηζαλόηεξν λα αληηδξάζεη ν ( νξζνινγηθόο) θαηαλαισηήο ζε κηα αύμεζε 

ηεο ηηκήο ελόο πξντόληνο; 
16.     Πώο είλαη πηζαλόηεξν λα αληηδξάζεη ν (νξζνινγηθόο) θαηαλαισηήο ζε κηα κείσζε 

ηεο ηηκήο ηνπ πξντόληνο; 

17.     Τη ηζρύεη ζύκθσλα κε ην λόκν ηεο Ζήηεζεο; 
18.     Τη είδνπο ζρέζε ππάξρεη κεηαμύ ηεο ηηκήο ηνπ αγαζνύ θαη ηεο δεηνύκελεο 

πνζόηεηαο; Πνην ζηνηρείν ή βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο θακπύιεο δήηεζεο 

θαλεξώλεη απηή ηε ζρέζε; 

19.     Τη είλαη ε αηνκηθή θακπύιε δήηεζεο ελόο αγαζνύ; 
20.     Τη είλαη ε αγνξαία θακπύιε δήηεζεο ελόο αγαζνύ θαη πώο πξνθύπηεη; 

21.     Τη πξέπεη λα ηζρύεη γηα λα παξαζηήζνπκε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε δεηνύκελε 

πνζόηεηα θαη ηελ ηηκή ελόο πξντόληνο κε ηε κνξθή ζπλάξηεζεο; 
22.     Πώο νλνκάδεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο πνπ ζπλδέεη ηελ ηηκή ελόο 

πξντόληνο κε ηελ δεηνύκελε πνζόηεηα; 

23.     Πνηεο αιγεβξηθέο κνξθέο κπνξεί λα πάξεη ε ζπλάξηεζε δήηεζεο; 
24.     Τη γλσξίδεηε γηα ηε γξακκηθή ζπλάξηεζε δήηεζεο; 

25.     Πνην είλαη ην πξόζεκν ηεο ζηαζεξάο α θαη ηνπ ζπληειεζηή β ηεο γξακκηθήο 

ζπλάξηεζεο δήηεζεο: QD=α+βP 

26.     Τη γλσξίδεηε γηα ηε ζπλάξηεζε δήηεζεο κε γξαθηθή παξάζηαζε ηζνζθειή 
ππεξβνιή; 

27.     Πνην είλαη ην ραξαθηεξηζηηθό ηεο ζπλάξηεζεο δήηεζεο κε ηζνζθειή ππεξβνιή ζε 

ζρέζε κε ηελ ειαζηηθόηεηα θαη ηε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ; 
28.      Πόζα ζεκεία ρξεηάδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο θακπύιεο δήηεζεο κηαο 

γξακκηθήο ζπλάξηεζεο δήηεζεο θαη πόζα γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο θακπύιεο δήηεζεο 

κε ζρήκα ηζνζθεινύο ππεξβνιήο; 

29.     Πνηαο από ηηο παξαθάησ ζπλαξηήζεηο δεηήζεσο ε θακπύιε δήηεζεο είλαη επζεία 
γξακκή θαη πνηαο  ππεξβνιή;  QD=α+βP QD=Α/P 

30.     Πνηνη είλαη νη βαζηθόηεξνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο δήηεζεο; 

31.     Τη ζπκβαίλεη όηαλ κεηαβιεζεί έλαο από ηνπο πξνζδηνξηζηηθνύο παξάγνληεο ηεο 
δήηεζεο; 

32.     Τη ζπκβαίλεη αλ απμεζεί θαη ηη αλ κεησζεί ε δήηεζε ελόο αγαζνύ; 
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33.     Γηα πνηνπο ιόγνπο αιιάδνπλ νη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ; 

34.     Πώο κπνξνύλ λα κεηαβιεζνύλ νη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ ζε ζρέζε κε έλα 
πξντόλ; 

35.     Τη ζπκβαίλεη όηαλ νη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ γηα έλα πξντόλ κεηαβάιινληαη 

επλντθά θαη ηη όηαλ κεηαβάιινληαη κε επλντθά; 

36.     Οη κεηαβνιέο ζην κέγεζνο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηώλ έρνπλ ηελ ίδηα 
επίδξαζε ζε όια ηα αγαζά; 

37.     Πνηα αγαζά νλνκάδνληαη θαηώηεξα θαη πνηα θαλνληθά; 

38.     Πώο νλνκάδνληαη ηα αγαζά ησλ νπνίσλ ε κεηαβνιή ηεο δήηεζεο είλαη πξνο ηελ 
ίδηα θαηεύζπλζε κε ηε κεηαβνιή ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηώλ; 

39.     Πώο νλνκάδνληαη ηα αγαζά ησλ νπνίσλ ε κεηαβνιή ηεο δήηεζεο αθνινπζεί 

αληίζηξνθε θαηεύζπλζε από ηελ κεηαβνιή ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηώλ; 
40.     Γηαηη ηα θαηώηεξα αγαζά νλνκάδνληαη «αγαζά ηνπ θησρνύ»; 

41.     Μία αύμεζε ζην κέγεζνο ηνπ εηζνδήκαηνο ηη επίδξαζε ζα είρεη ζηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ θαηαλαισηή πνπ πξνεγνύκελα δεηνύζε/θαηαλάισλε θαη θαλνληθά θαη θαηώηεξα 

αγαζά; 
42.     Είλαη δπλαηό νη κεηαβνιέο ζηελ ηηκή ελόο πξντόληνο λα κεηαβάινπλ ηε δεηνύκελε 

πνζόηεηα θάπνηνπ άιινπ; Αλ λαη, λα αλαθέξεηε παξαδείγκαηα ηέηνησλ πεξηπηώζεσλ; 

43.     Πνηα αγαζά νλνκάδνληαη ππνθαηάζηαηα θαη πνηα ζπκπιεξσκαηηθά; 
44.     Πώο ιέγνληαη δύν αγαζά όηαλ ην έλα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αληί ηνπ άιινπ γηα 

λα ηθαλνπνηεζεί ε ίδηα αλάγθε; Αλαθέξαηε παξαδείγκαηα. 

45.     Τη απνηέιεζκα έρεη κηα κεηαβνιή ηεο ηηκήο ελόο πξντόληνο ζηελ θακπύιε δήηεζεο 
ελόο ππνθαηάζηαηνύ ηνπ; 

46.     Τη απνηέιεζκα έρεη κηα κεηαβνιή ηεο ηηκήο ελόο πξντόληνο ζηελ θακπύιε δήηεζεο 

ελόο ζπκπιεξσκαηηθνύ ηνπ; 

47.     Πώο ιέγνληαη ηα αγαζά ησλ νπνίσλ ε θαηαλάισζε ηνπ ελόο απαηηεί θαη ηελ 
θαηαλάισζε ηνπ άιινπ; Αλαθέξαηε παξαδείγκαηα. 

48.     Πώο κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νη πξνζδνθίεο θαη νη πξνβιέςεηο 

ηνπ θαηαλαισηή ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή εμέιημε ηνπ εηζνδήκαηόο ηνπ θαη ησλ 
ηηκώλ ησλ πξντόλησλ; 

49.     Πώο αληηδξνύλ νη θαηαλαισηέο όηαλ πξνβιέπνπλ ή αλακέλνπλ κεηαβνιή ζηελ ηηκή 

ελόο πξντόληνο; 

50.     Πώο αληηδξνύλ νη θαηαλαισηέο όηαλ πξνβιέπνπλ ή αλακέλνπλ κεηαβνιή εηζόδεκά 
ηνπο; 

51.     Πώο επεξεάδεη ε κεηαβνιή ηνπ αξηζκνύ ησλ θαηαλαισηώλ ηε δήηεζε ελόο 

πξντόληνο; 
52.     Πνηνη από ηνπο βαζηθνύο παξάγνληεο ηεο δήηεζεο αθνξνύλ ηελ αηνκηθή θαη πνηνη 

ηελ αγνξαία θακπύιε δήηεζεο; 

53.     Τη ζεκαίλεη «κεηαβνιή κόλν ζηε δεηνύκελε πνζόηεηα» ελόο αγαζνύ; 
54.     Τη ζεκαίλεη «κεηαβνιή κόλν ζηε δήηεζε» ελόο αγαζνύ; 

55.     Τη κπνξεί λα έρεη ζπκβεί όηαλ ν θαηαλαισηήο ζηελ ίδηα ηηκή πξντόληνο δεηάεη 

κεγαιύηεξε/κηθξόηεξε πνζόηεηα από ην πξντόλ απηό; 

56.     Όηαλ ζπδεηνύκε ηε κεηαβνιή κόλν ζηε δήηεζε ελόο αγαζνύ, γηαηί αγαζό θάλνπκε 
ιόγν (θαλνληθό ή θαηώηεξν) ………………….. 

57.     Γηα λα ζπδεηήζνπκε ηηο κεηαβνιέο «κόλν ζηε δεηνύκελε πνζόηεηα» ή «κόλν ζηε 

δήηεζε» ελόο αγαζνύ, πνηεο παξαδνρέο είλαη απαξαίηεην ή αλαγθαίν λα γίλνπλ; 
58.     Τη ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο ηαπηόρξνλεο κεηαβνιήο δεηνύκελεο πνζόηεηαο 

θαη δήηεζεο ελόο πξντόληνο; 

59.     Δείμηε κε ηε ρξήζε δηαγξακκάησλ: ηε κεηαβνιή «κόλν ζηε δεηνύκελε πνζόηεηα», 
«κόλν ζηε δήηεζε» θαη ηαπηόρξνλε κεηαβνιή « θαη ζηε δεηνύκελε πνζόηεηα θαη 

ζηε δήηεζε»\ 

60.     Πόηε έρνπκε αιιαγή ζπλάξηεζεο δήηεζεο θαη ζπλαθόινπζε κεηαηόπηζε θακπύιεο 

δήηεζεο; 
61.     Τη είλαη ε ειαζηηθόηεηα δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή θαη πώο ππνινγίδεηαη; 
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62.     Τη πξόζεκν έρεη ε αξηζκεηηθή ηηκή ηεο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή 

θαη γηα πνην ιόγν; 
63.     Η ειαζηηθόηεηα δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή κεηαβάιιεηαη πάντα ή συνήθως από 

ζεκείν ζε ζεκείν θαηά κήθνο ηεο θακπύιεο δήηεζεο ; 

64.     Υπάξρνπλ πεξηπηώζεηο ζπλαξηήζεσλ ή θακππιώλ δήηεζεο όπνπ ε ειαζηηθόηεηα 

δήηεζεο είλαη ζηαζεξή θαη ίζε κε ηε κνλάδα; 
65.     Όηαλ ε θακπύιε δήηεζεο ελόο θαηαλαισηή γηα  έλα πξντόλ είλαη ηζνζθειήο 

ππεξβνιή, ηη κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε κε βεβαηόηεηα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαηαλαισηή απηνύ; 
66.     Πνηα ε δηαθνξά κεηαμύ ειαζηηθόηεηαο ζεκείνπ θαη ειαζηηθόηεηαο ηόμνπ; Πώο 

ππνινγίδεηαη ε θάζε κία; 

67.     Πνηα ζρέζε ή δηαθνξά ππάξρεη κεηαμύ ηεο ειαζηηθόηεηαο ηόμνπ σο πξνο ηελ ηηκή 
θαη ηεο ειαζηηθόηεηαο ησλ δύν άθξσλ ηνπ ηόμνπ; 

68.     Σε πνηεο πεξηπηώζεηο ε ειαζηηθόηεηα ζην κέζν ηνπ ηόμνπ ζεσξείηαη όηη 

αληηπξνζσπεύεη ηελ ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ηνπ αγαζνύ γηα νιόθιεξν ην ηόμν; 

69.     Υπάξρεη θάπνηνο ζνβαξόο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνύκε ηελ απόιπηε ηηκή 
ηεο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο; 

70.     Πόηε ε δήηεζε ελόο αγαζνύ ραξαθηεξίδεηαη ειαζηηθή θαη πόηε αλειαζηηθή; 

71.     Υπάξρνπλ πεξηπηώζεηο όπνπ ε ειαζηηθόηεηα δήηεζεο είλαη ζηαζεξή ζ’ όιν ην 
κήθνο ηεο θακπύιεο δήηεζεο ή ζ’ έλα κόλν ηκήκα ηεο; 

72.     Πνηα είλαη ε κνξθή ηεο θακπύιεο όηαλ ε δήηεζε ραξαθηεξίδεηαη ηειείσο 

αλειαζηηθή; Αλαθέξαηε παξαδείγκαηα αγαζώλ πνπ ε δήηεζή ηνπο ηείλεη λα είλαη 
ηειείσο αλειαζηηθή. 

73.     Τη ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε όπνπ ε δήηεζε ραξαθηεξίδεηαη σο ηειείσο ειαζηηθή; 

74.     Πνηα είλαη ε κνξθή ηεο θακπύιεο δήηεζεο ελόο αγαζνύ όηαλ νη θαηαλαισηέο 

δεηνύλ ζηελ ίδηα ηηκή νπνηαδήπνηε πνζόηεηα κπνξνύλ λα βξνύλ; 
75.     Τη ζεσξνύκε όηη ζπκβαίλεη όηαλ ε θακπύιε δήηεζεο ελόο αγαζνύ είλαη παξάιιειε 

κε ηνλ άμνλα ησλ πνζνηήησλ; Αλαθέξαηε παξαδείγκαηα αγαζώλ πνπ θακπύιε 

δήηεζήο ηνπο ηείλεη λα έρεη απηή ηελ θιίζε; 
76.     Τη ζεσξνύκε όηη ζπκβαίλεη όηαλ ε θακπύιε δήηεζεο ελόο αγαζνύ είλαη ηζνζθειήο 

ππεξβνιή; 

77.     Σε πνηα πεξίπησζε (κε πνηα κνξθή) θακπύιεο δήηεζεο ε ειαζηηθόηεηα 

κεηαβάιιεηαη ζ’ όιν ηε κήθνο ηεο; 
78.     Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θακπύιεο δήηεζεο πνπ είλαη επζεία γξακκή θαη 

ηέκλεη ηνλ άμνλα ησλ ηηκώλ θαη ηνλ άμνλα ησλ πνζνηήησλ; 

79.     Εμεγήζηε πώο ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ γηα έλα αγαζό εμαξηάηαη από 
ηελ ειαζηηθόηεηα δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή 

80.     Τη ζπκβαίλεη κε ηε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ όηαλ ε ειαζηηθόηεηα 

δήηεζεο είλαη ειαζηηθή/ αλειαζηηθή / κνλαδηαία; 
81.     Γηα πνην ιόγν ε ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ελόο αγαζνύ είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ην θξάηνο; 

82.     Τη εθθξάδεη ε ειαζηηθόηεηα δήηεζεο σο πξνο ην εηζόδεκα; Πώο ππνινγίδεηαη;  

83.     Με ηη αγαζά ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο ηνπο νη θαηαλαισηέο κε ρακειά εηζνδήκαηα; 
84.     Πώο ραξαθηεξίδνληαη ηα αγαζά αλάινγα κε ηελ εηζνδεκαηηθή ηνπο ειαζηηθόηεηα; 

85.     Πνηεο παξαδνρέο θάλνπκε όηαλ ππνινγίδνπκε ηελ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα ελόο 

αγαζνύ; 
  

  

 


