ΑΠΟΛΥΤ ΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤ ΑΣΕΙΣ Γ΄ Τ ΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟ Υ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤ Ο 16 ΙΟ ΥΝΙΟ Υ 2001
ΕΞΕΤ ΑΖΟ ΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ :
ΑΡΧΕΣ Ο ΙΚΟ ΝΟ ΜΙΚΗΣ Θ ΕΩΡΙΑΣ
ΟΜΑΔ Α Α
Στις προτάσεις, από Α.1. μέχρ ι και Α.6 , να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς
και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη .
Α.1.

Σε ένα κανονικό αγαθό, όταν αυξάνετα ι το εισόδημα των
καταναλωτών, τότε αυξάνετα ι κα ι η συνολική δαπάνη των
καταναλωτών.
Μονάδες 4

Α.2.

Το μαγνητόφωνο ενός πα ιδ ιο ύ είνα ι κα ταναλωτό αγαθό.
Μονάδες 2

Α.3.

Ο νόμος της φθίνο υσας απόδοσης ισχύει στη μακροχρόνια
περίοδο, επειδή μεταβάλλο ντα ι ο ι ανα λογίες που υπάρχουν κάθ ε
φορά
ανάμεσα
στους
σταθερούς
κα ι
το υς
μ εταβλητούς
συντελεστές.
Μονάδες 4

Α.4.

Σε μ ια παραγωγική δ ιαδ ικασ ία το άθρο ισμα των οριακών
προ ϊόντων σε κάθ ε επ ίπεδο απασχόλησης μας δίνει το συνολικό
προ ϊόν.
Μονάδες 4

Α.5.

Η μηχανή ενός αυτοκινήτου είνα ι τελικό προ ϊόν.
Μονάδες 4

Α.6.

Το οικόπεδο πάνω στο οπο ίο κτ ίζετα ι ένα εργοστάσ ιο ανήκει στο
συντελεστή παραγωγής "κεφάλα ιο".
Μονάδες 4

Α.7.

Να αναφέρετε τ ρεις παράγοντ ες που π ροκαλούν αβεβα ιότητα στην
οικο νομ ική ζωή.
Μονάδες 3
ΟΜΑΔ Α Β

α.

Να ορίσ ετε την έννο ια τη ς παραγωγική ς δ ιαδ ικασ ίας.
Μονάδες 7

β.

Να αναφέρετε τα βασ ικά στο ιχεία της π αραγωγικής δ ιαδ ικασ ίας.
Μονάδες 9

γ.

Να εξη γήσετε τα βασ ικά στο ιχεία τη ς παραγωγικής δ ιαδ ικασ ίας.
Μονάδες 9
ΟΜΑΔ Α Γ

Να αντ ιγράψετε τον πα ρακάτω π ίνα κα στο τετράδ ιό σα ς:
ΕΤΗ
ΑΕΠ
Δείκτη ς Τ ιμών
ΑΕΠ
σε τρέχουσ ες τ ιμ ές
σε σταθερές τ ιμές
1997
40
80
50
1998
65
;
65
1999
;
110
70
2000
85,8
132
;
Γ.1.

Αφο ύ κάνετε τους σχετ ικο ύς υπολογισμούς, να σ υμπληρώσ ετε τ α
κενά.
Μονάδες 6

Γ.2.

Να εξηγήσετ ε γιατ ί είνα ι ανα γκα ία η μέτρηση του Ακαθ άριστο υ
Εγχώριο υ Προ ϊόντος σε χρηματ ικές μονάδες κα ι τ ι πρόβλημα
δημιο υργείτα ι;
Μονάδες 6

Γ.3.

Να υπολογίσετ ε την πραγματ ική μετ αβολή του ΑΕΠ μετα ξύ των
ετών 1997 κα ι 1998 σ ε τ ιμές του έτους βάσης.
Μονάδες 6

Γ.4.

Να υπολογίσετ ε την πραγματ ική ποσοστια ία μεταβολή μεταξύ των
ετών 1997 κα ι 1998 σ ε τ ιμές του έτους βάσης.
Μονάδες 7
ΟΜΑΔ Α Δ

Ο παρακάτω π ίνα κας παρο υσ ιάζει τη συνολική παραγωγή
επιχείρησης για τον αντ ίστο ιχο α ριθμό εργαζομ ένων (L):
L

Q

4

160

5

200

6

220

7

225

(Q)

μ ιας

Ο εργατ ικό ς μισθό ς είνα ι 1000 χρη ματικές μονάδες κα ι το κόστος της
πρώτης ύλη ς που απα ιτείτα ι για κάθε μονάδα παραγωγής είνα ι 10 0
χρηματ ικές μονάδ ες.
Δ.1.
Με τους κατάλληλο υς υπολογισμο ύς να κατασκευάσ ετε τον π ίνακα
προσφορά ς της επ ιχείρησης.
(Να
βασιστ είτε
στο
ακέρα ιο
μέρος
των
α ριθμητ ικών
αποτελεσμάτων).
Μονάδες 15

Δ.2.

Το προ ϊόν α υτό παράγετα ι από 100 πανομοιότ υπες επ ιχειρήσεις. Ο
δε πίνακας της α γορα ίας ζήτησης το υ προ ϊόντος είνα ι:
P (τ ιμή)
QD
(ζητούμενη
ποσότητα)

100
30.000

125
25.000

150
22.000

300
20.000

Δ.3.α.

Να βρείτε την τ ιμή ισο ρροπ ίας κα ι τ ην ποσότητα ισορροπ ίας της
αγοράς.
Μονάδες 4

Δ.3.β.

Να υπολογίσετε τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών στο σημείο
ισο ρροπ ία ς της αγο ράς.
Μονάδες 3

Δ.3.γ.

Να υπολογίσ ετε το τμήμα της δαπάνη ς των καταναλωτών που θ α
εισπρά ξει η καθεμ ιά επ ιχείρηση.
Μονάδες 3
ΟΔΗΓΙΕΣ
(για τους εξεταζομένους)

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα).
Τα θέματα δεν θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως
μόλις σας παραδοθούν.
Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ :
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑ∆Α Α
Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις να
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης
και δίπλα του, την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι
σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
Α.1.1. Το χρήµα είναι ένας από τους συντελεστές της
παραγωγής.
Μονάδες 3
Α.1.2. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την
ίδια κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής του
υποκατάστατού του αγαθού.
Μονάδες 3
Α.1.3. ΄Οταν το οριακό προϊόν γίνεται µηδέν, το
συνολικό προϊόν αποκτά τη µέγιστη τιµή του.
Μονάδες 3
Α.1.4. Η ελαστικότητα προσφοράς είναι µικρότερη
στη µακροχρόνια περίοδο απ' ό,τι είναι στη
βραχυχρόνια περίοδο.
Μονάδες 3

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Α.1.5.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι η
συνολική αξία σε χρηµατικές µονάδες των
ενδιάµεσων και των τελικών αγαθών και
υπηρεσιών που παράγονται σε µια χώρα σ' ένα
συγκεκριµένο έτος.
Μονάδες 3

Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις να
γράψετε τον αριθµό της πρότασης στο τετράδιό σας
και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.
Α.2.1. Αν η παραγωγή µιας οικονοµίας αντιστοιχεί σε
σηµείο που βρίσκεται κάτω από την καµπύλη
παραγωγικών δυνατοτήτων της, αυτό σηµαίνει
ότι:
α. η οικονοµία απασχολεί όλους τους παραγωγικούς
συντελεστές που έχει στη διάθεσή της.
β. η οικονοµία υποαπασχολεί έναν ή περισσότερους
παραγωγικούς συντελεστές της.
γ. η οικονοµία παράγει περισσότερα καταναλωτικά
παρά κεφαλαιουχικά αγαθά.
δ. µειώθηκαν οι ποσότητες των παραγωγικών
συντελεστών της οικονοµίας.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Α.2.2. Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός
αγαθού οδηγεί σε:
α. αύξηση της προσφερόµενης ποσότητάς του.
β. µείωση της προσφερόµενης ποσότητάς του.
γ. αύξηση της προσφοράς του.
δ. µείωση της προσφοράς του.
Μονάδες 5
ΟΜΑ∆Α Β
Β.1. Ποιο φαινόµενο ονοµάζουµε καταµερισµό των
έργων ή της εργασίας;
Μονάδες 5
Β.2. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του καταµερισµού
των έργων ή της εργασίας;
Μονάδες 15
Β.3. Ποιο είναι το σοβαρότερο µειονέκτηµα του
καταµερισµού των έργων ή της εργασίας;
Μονάδες 5
ΟΜΑ∆Α Γ
Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός
αγαθού είναι: Q D =20-2P και Q S =5+3P αντίστοιχα.
Ζητείται:
α. να βρεθεί η τιµή ισορροπίας και η ποσότητα
ισορροπίας του αγαθού στην αγορά.
Μονάδες 15

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

β. να υπολογίσετε και να αιτιολογήσετε τι θα
δηµιουργηθεί στην αγορά του αγαθού, αν το
Κράτος επιβάλλει ως τιµή πώλησης:
i) την τιµή Ρ 1 =5.

Μονάδες 5

ii) την τιµή Ρ 2 =2.

Μονάδες 5

ΟΜΑ∆Α ∆
∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά µια
επιχείρηση η οποία λειτουργεί στη βραχυχρόνια
περίοδο:
Συνολικό Προϊόν
(Q)
0
1
2
3
4
5
6
7

Συνολικό Κόστος
(ΤC)
100
160
200
250
340
450
580
730

Να κατασκευαστούν:

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

α. η στήλη του Μεταβλητού Κόστους (VC)
Μονάδες 6
β. η στήλη του Μέσου Μεταβλητού Κόστους
(AVC).
Μονάδες 6
γ. η στήλη του Οριακού Κόστους (MC).

Μονάδες 6

δ. ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης.
Μονάδες 7

1.

Στο

Ο∆ΗΓΙΕΣ
(για τους εξεταζοµένους)
τετράδιο να γράψετε µόνο τα

προκαταρκτικά

(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα
δεν θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
2.

Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω 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.

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 : Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή
των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

