
∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Η ζήτηση των αγαθών 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Κάθε φορά που µεταβάλλεται η τιµή ενός αγαθού, 

µεταβάλλεται και η ζήτησή του.  
 

Σ Λ 
2. Όταν αυξάνεται η τιµή ενός αγαθού, η ζήτησή του µειώνεται. Σ Λ 
3. Αν δυο αγαθά είναι υποκατάστατα και µειωθεί η τιµή του 

ενός, τότε θα αυξηθεί η ζήτηση του άλλου.  
 

Σ Λ 
4. Αν δυο αγαθά είναι συµπληρωµατικά και αυξηθεί η ζήτηση 

του ενός, τότε θα µειωθεί η ζήτηση του άλλου.  
 

Σ Λ 
5. Όταν |ΕD| < 1, η ζήτηση είναι ελαστική.  Σ Λ 
6. Αν η ζήτηση είναι ελαστική και µειωθεί η τιµή, η συνολική 

δαπάνη των καταναλωτών θα αυξηθεί.  
 

Σ Λ 
7. Αν η ζήτηση είναι ανελαστική και µειωθεί η τιµή, η 

συνολική δαπάνη των καταναλωτών θα µειωθεί. 
 

Σ Λ 
8. Η εισοδηµατική ελαστικότητα των κανονικών αγαθών 

είναι αρνητική.  
 

Σ Λ 
 
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης της ζήτησης που έχει τον τύπο:  

QD = α + βΡ 
α) είναι ευθεία γραµµή. 
β) είναι καµπύλη. 
γ) είναι ισοσκελής υπερβολή. 
δ) θα µπορούσε να είναι οτιδήποτε από τα παραπάνω. 

2.  Ποια από τα παρακάτω αγαθά είναι συµπληρωµατικά;  
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α) Το κρασί και η µπύρα  
β) Τα σπίρτα και ο αναπτήρας 
γ) Το βούτυρο και η µαργαρίνη 
δ) Η φωτογραφική µηχανή και το φιλµ 
 

3. Αν τα αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα, µια αύξηση της τιµής του Χ, θα 
επιφέρει 
α) µείωση στη ζήτηση του Χ. 
β) αύξηση στη ζήτηση του Ψ. 
γ) αύξηση στη ζητούµενη ποσότητα του Χ και µείωση στη ζητούµενη 

ποσότητα του Ψ. 
δ) κανένα από τα παραπάνω. 

 
4. Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση µειώνεται όταν αυξάνεται το εισόδηµα των 

καταναλωτών, ονοµάζονται 
α) κανονικά αγαθά.  
β) κατώτερα αγαθά. 
γ) συµπληρωµατικά αγαθά. 
δ) υποκατάστατα αγαθά. 
 

• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις 
είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµόσετε 
τις λέξεις, αν χρειάζεται, στην κατάλληλη πτώση.  
1.  παραγωγή, αγορά, χρησιµότητα, συµπεριφορά 

Η επιδίωξη της µέγιστης ………………… αποτελεί το βασικό 
χαρακτηριστικό της ………………… του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.  

 

2.  διάρκεια, ένταση, ικανοποίηση, παραγωγή 
Όσο αυξάνεται η ποσότητα ενός συγκεκριµένου αγαθού που χρησιµοποιείται 
για την ικανοποίηση µιας ανάγκης, τόσο η ………………… αυτής της 
ανάγκης µειώνεται, ώσπου επέρχεται πλήρης ………………… ή κορεσµός. 

3.  προσφορά, παραγωγή, ελαστικότητα, ποιότητα, τιµή, ζήτηση 
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Η ποσοστιαία µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας ως προς την ποσοστιαία 
µεταβολή της τιµής ονοµάζεται …………………  ………………… ως προς 
την ………………… .  

 
4.  ποσότητα, ελαστικότητα, τιµή, προσφορά 

Όταν η καµπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή, τότε σε όλο το µήκος 
της καµπύλης η ………………… της ζήτησης είναι σε απόλυτη 
………………… ίση µε τη µονάδα. 

 
5.  πραγµατική, αρνητική, θετική, εισοδηµατική 

Η ……………… ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι …………… . 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Τι είναι οικονοµικές ανάγκες;  
2. Ποιες είναι οι ιδιότητες των αναγκών;  
3. Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που συντελούν στον πολλαπλασιασµό και στην 

εξέλιξη των αναγκών;  
4. Τι σηµαίνει ορθολογικός καταναλωτής;  
5. Πότε ο ορθολογικός καταναλωτής βρίσκεται σε ισορροπία;  
6. Τι αναφέρει ο νόµος της ζήτησης;  
7. Τι είναι η καµπύλη ζήτησης;  
8. Σε τι διαφέρει η ατοµική από την αγοραία καµπύλη ζήτησης;  
9. Ποιοι παράγοντες δεχόµαστε ότι παραµένουν σταθεροί όταν µελετάµε τις 

µεταβολές στις ζητούµενες ποσότητες ενός αγαθού καθώς µεταβάλλεται η 
τιµή του;  

10. Ποιοι είναι οι βασικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης;  
11. Τι είναι υποκατάστατα αγαθά;  
12. Τι είναι συµπληρωµατικά αγαθά;  
13. Τι είναι ελαστικότητα ζήτησης;  
14. Πότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται ελαστική και πότε ανελαστική;  
15. Τι είναι εισοδηµατική ελαστικότητα;  
16. Τι είναι κανονικό και τι κατώτερο αγαθό;  
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• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις 
1.  Περιγράψτε µε τη βοήθεια διαγράµµατος τη διαφορά µεταξύ της µεταβολής 

της ζητούµενης ποσότητας και της µεταβολής της ζήτησης.  
2.  ∆είξτε διαγραµµατικά πώς η αύξηση της τιµής του µοσχαρίσιου κρέατος 

επηρεάζει τη ζήτηση του χοιρινού κρέατος.  
3.  Η ζήτηση ενός αγαθού Χ δίνεται από τη συνάρτηση: QD = 200 - Ρ.  

α) Να παρασταθεί γραφικά η ζήτηση του Χ.  
β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της ζήτησης στα σηµεία: Α (Ρ1, Q1),  

Β (Ρ2, Q2), Γ (Ρ3, Q3), όταν Ρ1 = 150, Ρ2 = 100 και Ρ3 = 50. Τι παρατηρείτε;  
4.  Έστω ότι η τοξοειδής ελαστικότητα είναι ΕΑΒ = - 1,75 και Α (ΡΑ = 20,  

QΑ = 15), Β (ΡΒ = 15, QΒ = …;). 
α) Να υπολογίσετε το QΒ.  
β) Να επαληθεύσετε µε τα παραπάνω δεδοµένα ότι |ΕΑ| > |ΕΑΒ| > |ΕΒ|.  

5.  ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας:  
 

 Τιµή  Ζητούµενη  
Ποσότητα 

Εισόδηµα  
Καταναλωτών 

Α 100 10.000 20.000 
Β 100 9.000 17.000 
Γ 95 9.405 17.000 

 

α) Να βρεθεί η εισοδηµατική ελαστικότητα (από το Α στο Β).  
AYE

β) Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης ΕΒ.  
6.  Αρχικά η ζητούµενη ποσότητα είναι 20 µονάδες. Αν µειωθεί η τιµή κατά 

10% (ED = - 2) και µετά αυξηθεί το εισόδηµα (ΕΥ = 1) και η τελική 
ζητούµενη ποσότητα είναι 30 µονάδες, να βρεθεί η ποσοστιαία µεταβολή του 
εισοδήµατος.  
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7.  Στην τιµή ΡΑ = 10 δρχ., η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό 
Χ είναι 1.000 δρχ. Αν µειωθεί η τιµή του Χ από ΡΑ = 10 δρχ. σε ΡΒ = 8 δρχ. 
(ceteris paribus) και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ 
αυξηθεί κατά 20%, να υπολογιστεί η ελαστικότητα της ζήτησης στο σηµείο 
Α (ΡΑ, QΑ).  

 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ  
1. Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.  

Ποια από τα παρακάτω αγαθά είναι υποκατάστατα;  
α) Το ψυγείο και το ηλεκτρικό ρεύµα  
β) Η φούστα και η µπλούζα  
γ) Το µήλο και το πορτοκάλι  
δ) Όλα τα παραπάνω  

Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
 
2. Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.  

Μια αύξηση της τιµής του καφέ, θα επιφέρει 
α) αύξηση στη ζητούµενη ποσότητα της ζάχαρης.  
β) µείωση στη ζήτηση της ζάχαρης.  
γ) µείωση στη ζήτηση του καφέ.  
δ) αύξηση στη ζητούµενη ποσότητα του καφέ.  

Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
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