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ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) 
 
 

ΟΜΑ∆Α Α 
Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε 
αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη . 
 

Α1 Το πραγματικό κόστος ενός αγαθού είναι τα άλλα 
αγαθά που θυσιάστηκαν για την παραγωγή του . 

Μονάδες 3 
 

Α2 Βραχυχρόνια περίοδος είναι το χρονικό διάστημα μέσα 
στο οποίο η επιχείρηση μπορεί να μεταβάλει τις 
ποσότητες όλων των παραγωγικών συντελεστών που 
χρησιμοποιεί . 

Μονάδες 3 
 

Α3  Ο σπουδαιότερος παράγοντας που προσδιορίζει το 
μέγεθος της ελαστικότητας της προσφοράς, είναι ο 
χρόνος . 

Μονάδες 3 
 

Α4 Το σφάλμα σύνθεσης συμβαίνει, όταν δεχόμαστε ότι 
εκείνο το οποίο ισχύει για τα άτομα, ισχύει 
αναγκαστικά και για το σύνολο της οικονομίας . 

Μονάδες 3 
 

Α5 Σε περιόδους έντονου πληθωρισμού μειώνεται η 
κατανάλωση και αυξάνεται η αποταμίευση . 

Μονάδες 3 
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Για τις προτάσεις Α6 και Α7 να γράψετε στο τετράδιό σας 
τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 
 
Α6 Σε μια οικονομία οι απασχολούμενοι είναι 80, οι 

άνεργοι είναι 20 και οι άεργοι είναι 5. 
 Το ποσοστό ανεργίας είναι : 

α. 15%. 
β. 25%. 
γ. 20%. 
δ. 30%. 

Μονάδες 5 
 

Α7 Στη βραχυχρόνια περίοδο, όταν το οριακό προϊόν είναι 
μικρότερο από το μέσο προϊόν, με την αύξηση της 
εργασίας το μέσο προϊόν : 
α. αυξάνεται . 
β. μειώνεται . 
γ. παραμένει σταθερό . 
δ. γίνεται μηδέν . 

Μονάδες 5 

 
 
 

ΟΜΑ∆Α Β 
 

Να περιγράψετε τους παρακάτω βασικούς προσδιοριστικούς 
παράγοντες της ζήτησης ενός αγαθού που αφορούν : τις 
προτιμήσεις των καταναλωτών (μονάδες 5), το εισόδημα των 
καταναλωτών (μονάδες 12), τις προσδοκίες και τις 
προβλέψεις των καταναλωτών σχετικά με τη μελλοντική 
εξέλιξη των τιμών και του εισοδήματός τους (μονάδες 8). 

Μονάδες 25 
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ΟΜΑ∆Α Γ 
 

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα 
παραγωγικών δυνατοτήτων μιας υποθετικής οικονομίας η 
οποία, με δεδομένη τεχνολογία, παράγει μόνο τα αγαθά Χ 
και Ψ χρησιμοποιώντας αποδοτικά όλους τους 
παραγωγικούς συντελεστές της : 
 

 

Συνδυασμοί  
Ποσοτήτων  

 

Παραγόμενες  
Ποσότητες  
αγαθού  Χ 

 

Παραγόμενες  
Ποσότητες  
αγαθού  Ψ  

Κόστος  
ευκαιρίας  
αγαθού  Χ 

(σε  μονάδες  
Ψ) 

Κόστος  
ευκαιρίας  
αγαθού  Ψ   

(σε  μονάδες  
Χ) 

Α 0 ;   

   1 1 

Β 20 510   

   2 ; 

Γ ; 450   

   ; 0,25 

∆ 100 250   

   5 0,20 

Ε 150 0   
 
 

Γ1 Κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς στο 
τετράδιό σας να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα 
στα οποία υπάρχουν ερωτηματικά . 

Μονάδες 12 
 

Γ2 Να εξετάσετε (υπολογιστικά) με τη βοήθεια του 
κόστους ευκαιρίας αν καθένας από τους παρακάτω 
συνδυασμούς είναι μέγιστος, εφικτός ή ανέφικτος : 
α) Κ(Χ=20, Ψ=505) 
β) Λ(Χ=30, Ψ=500). 

Μονάδες 8   
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ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Γ3 Να υπολογίσετε πόσες μονάδες από το αγαθό Ψ θα 
θυσιαστούν, προκειμένου να παραχθούν οι πρώτες 120 
μονάδες του αγαθού Χ. 

Μονάδες 5 
 

ΟΜΑ∆Α ∆ 
Οι συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης και προσφοράς ενός 
αγαθού Χ είναι αντίστοιχα : QD=1000-5Ρ και QS=-500+10Ρ . 
 

∆1 Αν το κράτος επιβάλει μια ανώτατη τιμή πώλησης ίση 
με ΡΑ=70 χρηματικές μονάδες, να βρεθεί το ύψος του 
«καπέλου», που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι 
καταναλωτές, εάν γνωρίζετε ότι όλη η παραγόμενη 
ποσότητα του αγαθού Χ πωλείται στη μαύρη αγορά . 

Μονάδες 7 
 

∆2 Να βρείτε την ελαστικότητα ζήτησης σημείου ως προς 
την τιμή (ΕD), όταν η τιμή του αγαθού Χ αυξάνεται 
από 150 σε 180 χρηματικές μονάδες . 

Μονάδες 5 
 

∆3 Γιατί η συνολική δαπάνη μειώνεται, όταν η τιμή του 
αγαθού Χ αυξάνεται από 150 σε 180 χρηματικές 
μονάδες ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με τη 
βοήθεια της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή 
(ΕD). 

Μονάδες 5 
 

∆4 Να βρείτε την τιμή ισορροπίας αν μεταβληθεί η ζήτηση 
του αγαθού Χ κατά 50%, λόγω αύξησης του αριθμού 
των καταναλωτών, και η προσφορά του αγαθού Χ 
κατά 25%, λόγω μείωσης του αριθμού των 
επιχειρήσεων που παράγουν το αγαθό Χ. 

Μονάδες 8 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 

εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο 
τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν.  

 ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση.
 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο 

και τα φωτοαντίγραφα τα οποία και θα καταστραφούν 
μετά το πέρας της εξέτασης . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
4. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά την 10.30΄ πρωινή . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


