
ΠΡΟΤΕΘΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΟΘ 
 
 
ΖΗΤΗΜΑ 1ο 
ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο από Α.1.1 κερξη θαη Α.1.3. λα επηιέμεηε ηε ζσζηή ή 
ηε ιάζνο απάληεζε: 
 
Α.1.1 Σν ηδησηηθό απηνθίλεην κηαο νηθνγέλεηαο είλαη θεθαιαηνπρηθό αγαζό ελσ 
ην ίδην απηνθίλεην αλ αλεθεη ζε κηα εηαηξεία είλαη θαηαλαισηηθό.  
Α.1.2. Δελ ππάξρνπλ αγαζά ηα νπνία λα έρνπλ ΕD = 0 ζε όια ηα ζεκεία ηεο 
θακπύιεο δήηεζεο.  
Α.1.3. Σν νξηαθό πξντόλ ηεο εξγαζίαο είλαη ην πξντόλ πνπ παξάγεη θάζε θνξά 
ν ζπγθεθξηκέλνο επηπιένλ εξγάηεο.  
 
ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο από Α.2.1 εσο Α.2.2 λα επηιέμεηε ηε ζσζηή 
απάληεζε: 
 
Α.2.1. Σν ζύλνιν ησλ γλώζεσλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ απνθηά ν άλζξσπνο κε 
ηε κόξθσζε θαη ηελ εκπεηξία νλνκάδεηαη : 

a) Επηρεηξεκαηηθνηεηα 
b) Αλζξώπηλν θεθάιαην 
c) Πλεπκαηηθό θεθάιαην 
d) Εξγαζία 

 
Α.2.2 Η θαζνδηθή πνξεία ηνπ κέζνπ θαη ηνπ νξηαθνπ θόζηνπο ζηε 
βξαρπρξόληα πεξίνδν νθείιεηαη  

a) ην λόκν ηεο θζηλνπζαο ή κε αλαινγεο απόδνζεο 
b) ηηο αληηνηθνλνκίεο θιίκαθαο  
c) ην λόκν ηεο δήηεζεο 
d) ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο 
 

ΖΗΤΗΜΑ 2ο  
a) Πεξηγξάςηε ηελ αβεβαηόηεηα ζηε νηθνλνκηθή δσή 
b) Να αλαιύζηε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή  

 
 ΖΗΤΗΜΑ 3ο 

Ο  θαηαλαισηήο «Ζ» θαηαλαιώλεη 2 αγαζά Χ θαη Ψ.  ηελ ηηκή Ρ1 ε 
ζπλνιηθή δαπάλε γηα ην αγαζό Χ είλαη κέγηζηε. Αλ ε ηηκή ηνπ αγαζνύ Χ 
απμεζεί θαηά 28% θαη γίλεη Ρ2, ε δεηνύκελε πνζόηεηα είλαη 180 κνλάδεο. Η 
θακπύιε Ζήηεζεο ηνπ αγαζνύ Χ είλαη επζεία γξακκή. Σν αγαζό Ψ είλαη 
ζπκπιεξσκαηηθό ηνπ Χ θαη κε ηελ αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ Χ κεηαβάιιεηαη ε 
Ζήηεζή ηνπ θαηά 15%. Η ζπλάξηεζε δήηεζεο ηνπ Ψ είλαη: QD=250-4P. Πξηλ ηε 
κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηνπ αγαζνύ Χ ν θαηαλαισηήο θαηαλάισλε 100 κνλάδεο 
από ην αγαζό Ψ. 
Ζεηείηαη: 

1. Πνηα πνζόηεηα δεηνύζε ν θαηαλαισηήο από ην αγαζό Χ πξηλ ηελ 
αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ;  

2. Πνηα είλαη ε ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ θαηαλαισηή γηα ην αγαζό Ψ κεηά ηελ 
αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ αγαζνύ Χ;  

3. Να  αηηηνινγεζεί ε ηζρύο ηνπ λόκνπ ηεο Ζεηεζεο.  



Να δώζεηε ηα ζρεηηθά δηαγξάκκαηα.  
 

 
ΖΗΤΗΜΑ 4ο 

Δίλνληαη ηα αθόινπζα δεδνκέλα ηνπ αγαζνύ Χ κε επζύγξακκεο θακπύιεο 
Ζήηεζεο θαη Πξνζθνξάο. 
 

Ρ QD QS 

400 6.400 12.800 

320 8.000 11.200 

80 12.800 6.400 

 
Ζεηείηαη: 

1. Να βξεζνύλ νη αιγεβξηθνί ηύπνη ηεο δήηεζεο θαη  ηεο πξνζθνξάο.  
2. Να βξεζεί ε ηηκή θαη ε πνζόηεηα ηζνξξνπίαο. 
3. Έζησ όηη επηβάιιεηαη Καηώηαηε Σηκή ύςνπο 25% κεγαιύηεξε ηεο ηηκήο 

ηζνξξνπίαο. Να βξεζνύλ: 

 Πνηα ζα είλαη ε επηβάξπλζε ησλ θαηαλαισηώλ;  

 Με δεδνκέλν ην πιεόλαζκα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, πνηα ζα είλαη 
ε επηβάξπλζε ηνπ θξάηνπο;  

 Πόζν ζα απμεζεί ε ζπλνιηθή πξόζνδνο ησλ παξαγσγώλ;  

 Να παξαζηαζνύλ γξαθηθά ηα παξαπάλσ.  
Πνηα ε ειαζηηθόηεηα Ζήηεζεο θαη πνηα ηεο Πξνζθνξάο όηαλ ε ηηκή απμάλεηαη 
από 320 ζε 400 ρξεκαηηθέο κνλάδεο  
 
 
Επιμέλεια : Κοσπατσιάρης Κώστας 


