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                                      ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Α.Ο.Θ 

                                      ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 2ΠΡ        

                                             ΟΜΑΔΑ Α 

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.  

Α1. α. Το οριακό προϊόν της εργασίας, είναι το προϊόν που παράγει κάθε φορά ο επιπλέον 

εργάτης που προστίθεται στην παραγωγή. 

 β. Όταν η καμπύλη ζήτησης είναι τελείως ανελαστική, η τιμή ισορροπίας εξαρτάται 

αποκλειστικά από τη θέση της καμπύλης προσφοράς.  

γ. Το έλλειμμα δημιουργείται πάντα κάτω από το σημείο ισορροπίας.  

δ. Το οριακό κόστος ως μέγεθος, μεταβάλλεται λιγότερο έντονα από το μέσο μεταβλητό 

κόστος.  

ε. Μια αύξηση της ζήτησης με ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς θα μειώσει οπωσδήποτε 

την τιμή ισορροπίας του αγαθού. Μονάδες 15                                                       

Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 

πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

 Α2. ∆ίνονται τα σημεία Α(ΡΑ=10, QA=50) και Β(ΡΒ=15, QΒ=30) μιας γραμμικής καμπύλης 

ζήτησης. Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή στο σημείο Α είναι: 

α. − 0,8  

β. − 0,2  

γ. − 0,6  

δ. − 2  Μονάδες 5  

 Α3. Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης είναι η αιτία που:  

α. το μέσο σταθερό κόστος φθίνει διαρκώς.  

β. το συνολικό προϊόν αυξάνεται με αύξοντα ρυθμό.  

γ. από ένα επίπεδο παραγωγής και μετά το μέσο μεταβλητό κόστος αυξάνεται.  

δ. το μέσο προϊόν στα αρχικά επίπεδα παραγωγής είναι μικρότερο από το οριακό προϊόν.      

Μονάδες 5 

                                             ΟΜΑΔΑ Β 

Να αναλύσετε τις αδυναμίες του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος . Μονάδες 25 
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                                                    ΟΜΑΔΑ Γ 

∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας μιας υποθετικής οικονομίας, η οποία παράγει ένα μόνο προϊόν. 

Έτος βάσης για τον υπολογισμό του Α.Ε.Π. είναι το 2008.  

 Έτη Ποσότητα  Τιμή Α.Ε.Π. σε 

τρέχουσες τιμές 

∆είκτης τιμών               

%  

Α.Ε.Π. σε σταθερές τιμές 

2006 50 6    

2007     60 8    

2008 80 10    

2009 100 12    

Να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα του πίνακα και να απαντήσετε στο τετράδιό σας στα 

παρακάτω ερωτήματα, αναγράφοντας τους σχετικούς υπολογισμούς:  

 Γ1. Να υπολογίσετε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τρέχουσες τιμές για όλα τα έτη. 

Μονάδες 4  

Γ2. Να υπολογίσετε το ∆είκτη Τιμών επί τοις εκατό (%) για όλα  τα έτη. Μονάδες 4 

 Γ3. Να υπολογίσετε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε σταθερές τιμές για όλα τα έτη, με τη 

χρησιμοποίηση του ∆είκτη Τιμών.  Μονάδες 4 

 Γ4. Να βρεθεί η πραγματική και στη συνέχεια η πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος μεταξύ των ετών 2008 και 2009 σε σταθερές τιμές 2009. 

Μονάδες 13                                          

                                                           ΟΜΑΔΑ Δ 

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται στην τιμή (Ρ) και την αγοραία 

προσφερόμενη ποσότητα (Qs) ενός αγαθού Χ, που παράγουν και προσφέρουν οι πενήντα 

(50) πανομοιότυπες επιχειρήσεις ενός κλάδου παραγωγής στη βραχυχρόνια περίοδο.   

Τιμή (Ρ)       Αγοραία προσφερόμενη Ποσότητα (Qs) 

14                          5.000   

15                          6.000   

30                         6.250   

110                       6.300  

 

Δ1. Να προσδιορίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας στην αγορά του αγαθού Χ, αν η 

αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι: QD = 7.000 – 25Ρ (Η αγοραία συνάρτηση προσφοράς δεν 

είναι γραμμική.) Μονάδες 5  

Δ2.α.Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της μεμονωμένης επιχείρησης Ε του 

συγκεκριμένου κλάδου. (μονάδες 2)   

β. Αν για την παραγωγή εκατό (100) μονάδων προϊόντος, το μεταβλητό κόστος της 

επιχείρησης Ε είναι 1.400 χρηματικές μονάδες, να υπολογίσετε το μεταβλητό κόστος της 

επιχείρησης σε κάθε επίπεδο παραγωγής. (μονάδες 8)   

γ.Αν η επιχείρηση Ε παράγει εκατό (100) μονάδες προϊόντος και επιθυμεί να αυξήσει την 

παραγωγή της κατά είκοσι δύο (22) μονάδες, να υπολογίσετε πόσο θα αυξηθεί το μεταβλητό 

της κόστος. (μονάδες 4) Μονάδες 14  

Δ3. Η εργασία και η πρώτη ύλη είναι οι μοναδικοί μεταβλητοί συντελεστές της επιχείρησης Ε 

και η τιμή (αμοιβή) τους είναι σταθερή. Αν για την παραγωγή εκατό (100) μονάδων 

προϊόντος η επιχείρηση απασχολεί τέσσερις (4) εργάτες και για την παραγωγή εκατόν είκοσι 

(120) μονάδων προϊόντος απασχολεί πέντε (5) εργάτες, να υπολογίσετε την τιμή (αμοιβή) της 

εργασίας (W) και την τιμή (αμοιβή) της πρώτης ύλης (C). Μονάδες 6 
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                                         ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

                   


