
PANAGIOTIS FOUTSITZIS

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, μάθημα επιλογής Γ΄ Λυκείου 

Καθηγητής Παναγιώτης Φουτσιτζής 

Θέμα: «Ελαςτικότητα Ζήτηςησ ωσ προσ την Τιμή και ωσ προσ το Ειςόδημα» 
(σχετική άσκηση 8 του βιβλίου) 

Άςκηςη 
Ζςτω ο παρακάτω πίνακασ ηιτθςθσ: 

 Ρ Q Y 

A 10 40 100 

B 30 50 200 

Γ 10 60 150 

Δ 40 20 100 

Ε 30 40 150 

Ζ 15 80 200 

Η 20 20 120 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ: 
I. Να υπολογίςετε τισ ελαςτικότθτεσ ηιτθςθσ ωσ προσ τθν τιμι κακώσ θ τιμι αυξάνεται 

II. Να υπολογίςετε τισ ελαςτικότθτεσ ηιτθςθσ ωσ προσ το ειςόδθμα κακώσ αυτό μειώνεται 

III. Να καταςκευαςτοφν όλεσ οι καμπφλεσ ηιτθςθσ ςε ζνα διάγραμμα 

 

Λύςη 
I . Σθμείωςθ: Για να υπολογίςουμε ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν τιμι μεταξφ δφο ςθμείων πρζπει τα δυο 

αυτά ςθμεία να ανικουν ςτο ίδιο ειςόδθμα.  

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιςτώνουμε ότι υπάρχουν 4 ειςοδήματα: 100, 120, 150, 200. 

 Για ειςόδθμα  Υ=100 ζχουμε δφο ςυνδυαςμοφσ: Α και Δ. Συνεπώσ υπολογίηουμε τθν Ελαςτικότθτα 

ηιτθςθσ μεταξφ Α και Δ με αρχικό ςθμείο το Α (εφόςον ηθτείται θ ελαςτικότθτα κακώσ θ τιμι αυξάνεται) 

 Για ειςόδθμα Υ=120 ζχουμε μόνο ζναν ςυνδυαςμό: Θ . Συνεπώσ δεν μποροφμε να υπολογίςουμε 

Ελαςτικότθτα (όπωσ είναι γνωςτό απαιτοφνται δφο ςθμεία) 

 Για ειςόδθμα Υ=150 ζχουμε δφο ςυνδυαςμοφσ: Γ και Ε. Συνεπώσ υπολογίηουμε τθν Ελαςτικότθτα 

ηιτθςθσ μεταξφ Γ και Ε με αρχικό ςθμείο το Γ. 

 Για ειςόδθμα Υ=200 ζχουμε δφο ςυνδυαςμοφσ: Β και Ζ. Συνεπώσ υπολογίηουμε τθν Ελαςτικότθτα 

ηιτθςθσ μεταξφ Β και Η με αρχικό ςθμείο το Η. 

(Ο υπολογιςμόσ των ελαςτικοτιτων αφινεται ςτον/ςτθν  μακθτι/τρια ωσ περαιτζρω εξάςκθςθ) 

II.  Σθμείωςθ: Για να υπολογίςουμε ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ το ειςόδθμα μεταξφ δφο ςθμείων πρζπει τα 

δυο αυτά ςθμεία να αναφζρονται ςτθν  ίδια τιμι.  

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιςτώνουμε ότι υπάρχουν  5 τιμέσ : 10, 15, 20, 30 και 40. 

 Για τιμι  Ρ=10  ζχουμε δφο ςυνδυαςμοφσ: Α και Γ. Συνεπώσ υπολογίηουμε τθν Ελαςτικότθτα ηιτθςθσ 

μεταξφ Α και Γ με αρχικό ςθμείο το Γ (εφόςον ηθτείται θ ελαςτικότθτα κακώσ το ειςόδθμα μειώνεται) 

 Για τιμι  Ρ=15 ζχουμε μόνο ζναν ςυνδυαςμό: Ζ . Συνεπώσ δεν μποροφμε να υπολογίςουμε Ελαςτικότθτα 

(όπωσ είναι γνωςτό απαιτοφνται δφο ςθμεία) 



PANAGIOTIS FOUTSITZIS

 Για τιμι Ρ=20 ζχουμε μόνο ζναν ςυνδυαςμό: Η . Συνεπώσ δεν μποροφμε να υπολογίςουμε Ελαςτικότθτα 

 Για τιμι Ρ=30 ζχουμε δφο ςυνδυαςμοφσ: Β και Ε. Συνεπώσ υπολογίηουμε τθν Ελαςτικότθτα ηιτθςθσ 

μεταξφ Β και Η με αρχικό ςθμείο το Β.  

 Για τιμι Ρ=40 ζχουμε μόνο ζναν ςυνδυαςμό: Δ . Συνεπώσ δεν μποροφμε να υπολογίςουμε Ελαςτικότθτα 

 

(Ο υπολογιςμόσ των ελαςτικοτιτων αφινεται ςτον/ςτθν  μακθτι/τρια ωσ περαιτζρω εξάςκθςθ) 

 

 

III. Καταςκευι των Καμπφλών ηιτθςθσ. Βαςιηόμαςτε ςτα δεδομζνα του υποερωτιματοσ (Ι) 

 

 

 

Κάποιεσ παρατηρήςεισ για την καλύτερη κατανόηςη των Ζητημάτων (I) και (ΙΙ). 

 

 

 

 

 

Οι ελαςτικότητεσ ζθτηςησ ωσ προσ την τιμθ γίνονται μεταξύ δύο ςημείων κατά μθκοσ την ίδιασ καμπύλησ ζθτηςησ . 

Οι ελαςτικότητεσ ζθτηςησ ωσ προσ το ειςόδημα γίνονται μεταξύ δύο ςημείων κατά μθκοσ την ίδιασ τιμθσ. 

Στθν τιμι Ρ=10 υπάρχουν δφο 

ειςοδιματα Υ=100 και Υ=150.  

Άρα μποροφμε να υπολογίςουμε ΕΥ 

Όταν  Ρ=15  ζχουμε μόνο ζνα Υ 

Όταν  Ρ=40  ζχουμε μόνο ζνα  Υ. 

Στθν τιμι Ρ=30 υπάρχουν δφο ειςοδιματα Υ=150 και Υ=200. 

Άρα μποροφμε να υπολογίςουμε ΕΥ. 

 

Στθν τιμι Ρ=20 υπάρχει μόνο ζνα 

ειςόδθμα Υ=120.  

Άρα δεν μποροφμε να υπολογίςουμε ΕΥ 


