ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑ∆Α Α
Για τις προτάσεις από Α.1 μέχρι και Α.5 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.
Α.1

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του καταμερισμού
των έργων είναι ότι η μεγάλη εξειδίκευση οδηγεί και σε
διάφορες βελτιώσεις του τρόπου με τον οποίο γίνεται η
παραγωγή, δηλαδή σε διάφορες εφευρέσεις, και αυτό
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής.
Μονάδες 3

Α.2

Η εισοδηματική ελαστικότητα των κατώτερων αγαθών
είναι αρνητική.
Μονάδες 3

Α.3

Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια
κατεύθυνση
με
τη
μεταβολή
της
τιμής
ενός
συμπληρωματικού αγαθού (ceteris paribus).
Μονάδες 3

Α.4

Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το
μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη
προς τον άξονα των ποσοτήτων.
Μονάδες 3

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Α.5

Στη φάση της καθόδου του οικονομικού κύκλου
παρατηρούνται μείωση της κατανάλωσης, στασιμότητα
ή μείωση των επενδύνσεων, μείωση του εισοδήματος
και της απασχόλησης.
Μονάδες 3

Για τις προτάσεις Α.6 και Α.7 να γράψετε στο τετράδιό σας
τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α.6

Η ανεργία, που οφείλεται στην αδυναμία των εργατών
να εντοπίζουν αμέσως τις επιχειρήσεις με τις κενές
θέσεις εργασίας και στην αδυναμία των επιχειρήσεων
να εντοπίσουν τους ανέργους εργάτες, ονομάζεται:
α. ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης.
β. εποχιακή ανεργία.
γ. ανεργία τριβής.
δ. διαρθρωτική ανεργία.
Μονάδες 5

Α.7

Το οριακό προϊόν της εργασίας υπολογίζεται ως εξής:
α.

μεταβολή του συνολικού προϊόντος
.
μεταβολή του συνολικού κόστους

β.

μεταβολή του συνολικού κόστους
.
μεταβολή του συνολικού προϊόντος

γ.

μεταβολή της ποσότητας της εργασίας
.
μεταβολή του συνολικού προϊόντος

δ.

μεταβολή του συνολικού προϊόντος
.
μεταβολή της ποσότητας της εργασίας

Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΟΜΑ∆Α Β
Ποιος είναι ο σκοπός του κράτους, όταν επιβάλλει σε ένα
αγαθό ανώτατη τιμή διατίμησης; (μονάδες 8). Με τη βοήθεια
διαγράμματος να εξηγήσετε τις συνέπειες, που έχει για την
αγορά ενός αγαθού η επιβολή ανώτατης τιμής διατίμησης
(μονάδες 17).
Μονάδες 25
ΟΜΑ∆Α Γ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται δεδομένα μιας
υποθετικής οικονομίας στην οποία παράγεται μόνο ένα
αγαθό. Έτος βάσης είναι το 2004.
Τιμή

2004

2005

2006

200

210

224

1.200

1.500

Ποσότητα
Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιμές
∆είκτης τιμών (%)

100

Α.Ε.Π. σε σταθερές τιμές
Κατά κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π.
Πληθυσμός (αριθμός ατόμων)

300.000
160

200

1.250 1.280

Εργατικό δυναμικό (αριθμός ατόμων)
Απασχολούμενοι (αριθμός ατόμων)

1.200
900

896

Άνεργοι (αριθμός ατόμων)
Ποσοστό ανεργίας (%)
Γ.1

12,5

12,5

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω
πίνακα και λαμβάνοντας υπόψη ότι το εργατικό
δυναμικό κάθε έτους αντιστοιχεί στο 80% του
πληθυσμού του έτους, να συμπληρώσετε τα κενά του,
παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς.
Μονάδες 17

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ.2

Να υπολογίσετε το πραγματικό Α.Ε.Π. του έτους 2005
σε σταθερές τιμές του 2006.
Μονάδες 5

Γ.3

Να υπολογίσετε τον ρυθμό πληθωρισμού μεταξύ των
ετών 2005 και 2006.
Μονάδες 3
ΟΜΑ∆Α ∆

∆ίνεται παρακάτω ο πίνακας προσφοράς μιας επιχείρησης η
οποία λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο. Ο μοναδικός
μεταβλητός συντελεστής παραγωγής που χρησιμοποιεί η
επιχείρηση είναι η εργασία. Η τιμή (αμοιβή) της εργασίας
είναι 900 χρηματικές μονάδες.
Τιμή (P) Προσφερόμενη
ποσότητα (Q s )

∆.1

18

200

20

245

Εάν για την παραγωγή των 200 μονάδων προϊόντος η
επιχείρηση χρησιμοποιεί 4 εργάτες, να υπολογίσετε το
μεταβλητό κόστος της επιχείρησης (μονάδες 4). Ποιο
είναι το μεταβλητό κόστος της επιχείρησης, όταν αυτή
παράγει 245 μονάδες προϊόντος; (μονάδες 4).
Μονάδες 8

∆.2

Να κατασκευαστεί ο πίνακας αγοραίας προσφοράς, αν
το προϊόν αυτό παράγεται από 20 πανομοιότυπες επιχειρήσεις.
Μονάδες 5

∆.3

Να βρεθεί η αγοραία συνάρτηση προσφοράς (η οποία
είναι γραμμική).
Μονάδες 6

∆.4

Να προσδιοριστούν αλγεβρικά η τιμή και η ποσότητα
ισορροπίας στην αγορά του προϊόντος, αν η αγοραία

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

συνάρτηση ζήτησης είναι Q D =8.400-50P, όπου Q D είναι
η ζητούμενη ποσότητα και P η τιμή.
Μονάδες 6
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)

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 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. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό.
5. Σε
περίπτωση
που
θα
προκύψουν
δεκαδικά
αποτελέσματα να χρησιμοποιήσετε μέχρι δύο δεκαδικά
ψηφία.
6. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10.30΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΟΜΑ∆Α Α
Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις Α.1 έως και Α.5,
να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και
δίπλα του την ένδειξη Σ, αν η πρόταση είναι Σωστή, ή Λ, αν
η πρόταση είναι Λανθασμένη.
Α.1

Το κατά κεφαλήν πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν λαμβάνει υπόψη τη μεταβολή του πληθυσμού,
γι’ αυτό και χρησιμοποιείται για να μετρά τις επιδόσεις
των οικονομιών διαχρονικά αλλά και μεταξύ χωρών
για διεθνείς συγκρίσεις.
Μονάδες 3

Α.2

Τιμή ισορροπίας είναι η τιμή στην οποία η ζητούμενη
ποσότητα είναι ίση με την προσφερόμενη ποσότητα.
Μονάδες 3

Α.3

Το κύριο χαρακτηριστικό των οικονομικών αγαθών
είναι ότι βρίσκονται σε αφθονία σε σχέση με τις
ανάγκες που ικανοποιούν.
Μονάδες 3

Α.4

Ο σπουδαιότερος παράγοντας που προσδιορίζει το
μέγεθος της ελαστικότητας της προσφοράς είναι ο
χρόνος.
Μονάδες 3

Α.5

Το οριακό κόστος δείχνει τον ρυθμό με τον οποίο
μεταβάλλεται το μέσο συνολικό κόστος, όταν
μεταβάλλεται η παραγωγή κατά μία μονάδα.
Μονάδες 3
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Για τις παρακάτω προτάσεις Α.6 και Α.7, να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή συμπλήρωσή της.
Α.6

Το αυτοκίνητο και η βενζίνη είναι
α.
β.
γ.
δ.

Α.7

υποκατάστατα αγαθά.
κατώτερα αγαθά.
συμπληρωματικά αγαθά.
ελεύθερα αγαθά.

Η ζήτηση για ένα αγαθό είναι ελαστική,
α. μειώνεται και η συνολική δαπάνη
αυξάνεται.
β. μειώνεται και η συνολική δαπάνη
μειώνεται
γ. αυξάνεται και η συνολική δαπάνη
αυξάνεται.
δ. αυξάνεται και η συνολική δαπάνη
παραμένει σταθερή.

Μονάδες 5
όταν η τιμή
για το αγαθό
για το αγαθό
για το αγαθό
για το αγαθό
Μονάδες 5

ΟΜΑ∆Α Β
Ποιες είναι οι τρεις κατηγορίες των συντελεστών παραγωγής
και τι περιλαμβάνει η καθεμία; (μονάδες 15) Να δώσετε
σχετικά παραδείγματα. ( μονάδες 10)
Μονάδες 25

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΟΜΑ∆Α Γ
Έστω ότι το μηνιαίο εισόδημα ενός καταναλωτή αυξάνεται
από 1.500 σε 2.000 Ευρώ (€) με αποτέλεσμα η κατανάλωση του
αγαθού Χ να αυξηθεί από 60 σε 100 μονάδες.
Γ.1 Να υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα (Ε Y )
του αγαθού Χ.
Μονάδες 18
Γ.2 Να σχολιάσετε,
κατώτερο.

αν

το

αγαθό

είναι

κανονικό

ή

Μονάδες 7
ΟΜΑ∆Α ∆
∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας που αναφέρεται σε μία
επιχείρηση, η οποία λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο:

∆.1

Αριθμός

Συνολικό

Μέσο

εργατών

προϊόν

προϊόν

Οριακό
προϊόν

(L)

(Q ή ΤΡ)

(ΑΡ)

(ΜΡ)

0
1
2
3
4
5
6
7

0
30
80
120
150
170
170
160

Αφού αντιγράψετε τον πίνακα στο τετράδιό σας, να
συμπληρώσετε τις στήλες του μέσου προϊόντος (ΑΡ)
και του οριακού προϊόντος (ΜΡ), παρουσιάζοντας τους
σχετικούς υπολογισμούς.
Μονάδες 16
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆.2 Να κατασκευάσετε τις καμπύλες του συνολικού, του
μέσου και του οριακού προϊόντος.
Μονάδες 3
∆.3 Ποιος είναι ο αριθμός των εργατών για τον οποίο το
οριακό προϊόν (ΜΡ) είναι ίσο με το μέσο προϊόν (ΑΡ);
(μονάδες 2) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 4)
Μονάδες 6
Σε περίπτωση που θα προκύψουν δεκαδικά αποτελέσματα
να χρησιμοποιήσετε μόνο το πρώτο δεκαδικό ψηφίο.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα αντιγράψετε
τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε 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. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό.
5. Κάθε απάντηση
αποδεκτή.

επιστημονικά

τεκμηριωμένη

είναι

6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Ώρα δυνατής αποχώρησης η 8.30΄ απογευματινή.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑ∆Α Α
Για τις προτάσεις από Α.1 μέχρι και Α.5, 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.
Α.1

Αν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, τότε η μείωση
της τιμής του θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η
συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό
αυτό.
Μονάδες 3

Α.2

Η κατώτατη τιμή που επιβάλλει το κράτος για την
προστασία του παραγωγού είναι πάντοτε μικρότερη
από την τιμή ισορροπίας.
Μονάδες 3

Α.3

Το πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.)
μιας χώρας διαφέρει από έτος σε έτος, μόνον αν
κυμαίνονται οι παραγόμενες ποσότητες αγαθών και
υπηρεσιών.
Μονάδες 3

Α.4

Ο πληθωρισμός αποτελεί αντικίνητρο για κατανάλωση.
Μονάδες 3

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Α.5

Η ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης έχει κυκλικό
χαρακτήρα, δηλαδή επαναλαμβάνεται, και η διάρκειά
της εξαρτάται από τη διάρκεια του οικονομικού
κύκλου.
Μονάδες 3

Για τις προτάσεις Α.6 και Α.7, να γράψετε στο τετράδιό σας
τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α.6

Η φάση του οικονομικού κύκλου, στην οποία το γενικό
επιχειρηματικό κλίμα δεν είναι ευνοϊκό για την
ανάληψη επενδύσεων και επικρατεί απαισιοδοξία για
το μέλλον, είναι η φάση
α. της καθόδου.
β. της κρίσης.
γ. της ανόδου ή άνθησης.
δ. της ύφεσης.
Μονάδες 5

Α.7

Ως καταναλωτά αγαθά χαρακτηρίζονται
α. όλα τα αγαθά που βρίσκονται ελεύθερα στη φύση.
β. όλα τα οικονομικά αγαθά.
γ. τα αγαθά εκείνα που μόνο μια φορά μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό που έχουν
παραχθεί.
δ. τα αγαθά εκείνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
πολλές φορές για τον ίδιο σκοπό, χωρίς να
μεταβληθεί η φυσική τους υπόσταση.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΟΜΑ∆Α Β
Να εξηγήσετε με τη βοήθεια των κατάλληλων διαγραμμάτων
την περίπτωση της μεταβολής μόνο της ζητούμενης
ποσότητας (μονάδες 12), καθώς και την περίπτωση της
μεταβολής μόνο της ζήτησης ενός αγαθού (μονάδες 13).
Μονάδες 25
ΟΜΑ∆Α Γ
Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε μία
επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο. Η
εργασία (L) αποτελεί τον μοναδικό μεταβλητό συντελεστή
παραγωγής και η τιμή (αμοιβή) της είναι σταθερή.
Αριθμός
Εργατών

Συνολικό
Προϊόν

Μέσο
Προϊόν

Οριακό
Προϊόν

(L)

(Q)

(ΑΡ)

(ΜΡ)

100

−

3

Μέσο
Μεταβλητό
Κόστος
(AVC)

4
5
Γ.1

Μεταβλητό
Κόστος

Οριακό
Κόστος

(VC)

(MC)

21.600

−
72

75

90

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω
πίνακα και με δεδομένο ότι το Μέσο Προϊόν (ΑΡ)
γίνεται μέγιστο, όταν η επιχείρηση απασχολεί τέσσερις
(4) εργάτες, να συμπληρώσετε τα κενά του,
παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς.
Μονάδες 22

Γ.2

Να βρείτε το συνολικό κόστος παραγωγής των 360
μονάδων προϊόντος, όταν το σταθερό κόστος
παραγωγής (FC) είναι 2.080 χρηματικές μονάδες.
Μονάδες 3

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΟΜΑ∆Α ∆
Στον παρακάτω πίνακα τα δεδομένα αφορούν στην αγορά
ενός αγαθού, του οποίου οι συναρτήσεις ζήτησης και
προσφοράς είναι γραμμικές.
Πλεόνασμα

(Ρ)
400

Συνολική ∆απάνη
Καταναλωτών
(Σ∆)
120.000

450

67.500

1.050

Τιμή

∆.1

700

Να βρείτε τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς του
αγαθού.
Μονάδες 8

∆.2

Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας
του αγαθού.
Μονάδες 6

∆.3

Μια μείωση της τιμής (αμοιβής) των συντελεστών
παραγωγής του αγαθού οδήγησε σε μετατόπιση της
καμπύλης προσφοράς του, με αποτέλεσμα να
μεταβληθεί η προσφερόμενη ποσότητα σε κάθε τιμή
κατά 700 μονάδες. Να υπολογίσετε τη νέα τιμή και τη
νέα ποσότητα ισορροπίας.
Μονάδες 6

∆.4

Χρησιμοποιώντας τη νέα συνάρτηση προσφοράς, να
βρείτε την ελαστικότητα προσφοράς του αγαθού, όταν
η τιμή του μειώνεται από 300 χρηματικές μονάδες σε
200 χρηματικές μονάδες.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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 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. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο
στυλό.
Στα
διαγράμματα
μπορείτε
να
χρησιμοποιήσετε και μολύβι.
5. Σε
περίπτωση
που
θα
προκύψουν
δεκαδικά
αποτελέσματα να χρησιμοποιήσετε μέχρι δύο δεκαδικά
ψηφία.
6. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10.00΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΟΜΑ∆Α Α
Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις Α.1 έως και Α.5,
να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και
δίπλα του την ένδειξη Σ, αν η πρόταση είναι Σωστή, ή Λ, αν
η πρόταση είναι Λανθασμένη.
Α.1

Οι ανάγκες ως σύνολο είναι απεριόριστες ή ακόρεστες,
αλλά καθεμιά ανάγκη ξεχωριστά υπόκειται σε
προσωρινό κορεσμό.
Μονάδες 3

Α.2

Χρήμα είναι ο,τιδήποτε η κοινωνία αποδέχεται ως
γενικό μέσο ανταλλαγής.
Μονάδες 3

Α.3

Αν οι καταναλωτές αναμένουν μείωση στην τιμή ενός
αγαθού (εκπτώσεις) θα αυξήσουν την τρέχουσα αγορά
του.
Μονάδες 3

Α.4

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής μιας εταιρείας ανήκει
στην κατηγορία των καταναλωτικών αγαθών.
Μονάδες 3

Α.5

Οι μεταβολές του μέσου προϊόντος (ΑΡ) είναι
μεγαλύτερες από αυτές του οριακού προϊόντος (ΜΡ).
Μονάδες 3

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Για τις παρακάτω προτάσεις Α.6 και Α.7, να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή συμπλήρωσή της.
Α.6

Η ελαστικότητα προσφοράς εξαρτάται από
α.
β.
γ.
δ.

Α.7

το εισόδημα των καταναλωτών.
το χρονικό διάστημα προσαρμογής της επιχείρησης.
τις τιμές των υποκατάστατων αγαθών.
τις προτιμήσεις των καταναλωτών.
Μονάδες 5

Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης ή μη ανάλογης
απόδοσης αρχίζει να λειτουργεί, όταν
α. το μέσο μεταβλητό κόστος (AVC) γίνεται μηδέν (0).
β. το οριακό προϊόν (MP) αυξάνεται.
γ. το οριακό προϊόν (MP) αρχίζει να μειώνεται.
δ. το μέσο προϊόν (AP) γίνεται μηδέν (0).
Μονάδες 5
ΟΜΑ∆Α Β

∆ίνεται
το
παρακάτω
διάγραμμα
Παραγωγικών ∆υνατοτήτων (ΚΠ∆).

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

της

Καμπύλης

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Να αιτιολογήσετε γιατί το κόστος ευκαιρίας της Καμπύλης
Παραγωγικών ∆υνατοτήτων (ΑΒ)
είναι αυξανόμενο
(μονάδες 12) και πώς είναι δυνατόν να παραχθούν οι
ποσότητες
που
αντιστοιχούν
στο
σημείο
Μ
του
διαγράμματος (μονάδες 13).
Μονάδες 25
∆ίνονται τα
οικονομία:

ΟΜΑ∆Α Γ
παρακάτω υποθετικά

στοιχεία

για

Έτος

Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν
σε τρέχουσες
τιμές (ΑΕΠ
ονομαστικό)

∆είκτης
τιμών

2004
2005
2006

120
150
300

100
120
150

μια

Να βρεθεί:
Γ.1 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του 2005 και
του 2006 σε σταθερές τιμές του 2004.
Μονάδες 9
Γ.2 η πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) μεταξύ των ετών 2004 –
2005 και 2005 – 2006 σε σταθερές τιμές του 2004.
Μονάδες 6
Γ.3 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του 2005 και
του 2006 σε σταθερές τιμές του 2005.
Μονάδες 10
ΟΜΑ∆Α ∆
∆ίνονται οι παρακάτω συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς
αντίστοιχα:
Q D = 28 – 4P
Q S = 16 + 2P
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆.1

Να υπολογιστεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.
Μονάδες 10

∆.2 Να υπολογιστεί το έλλειμμα ή το πλεόνασμα που θα
προκύψει στην αγορά του αγαθού, αν επικρατεί η τιμή
P = 3.
Μονάδες 5
∆.3 Αν το κράτος επιβάλει ανώτατη τιμή P A = 1, να
υπολογιστεί το έλλειμμα προσφοράς (μονάδες 5) και το
ύψος του «καπέλου» (μονάδες 5) που θα προκύψει στην
αγορά του αγαθού.
Μονάδες 10
Σε περίπτωση που θα προκύψουν δεκαδικά αποτελέσματα
σε οποιαδήποτε ομάδα, να χρησιμοποιήσετε μόνο το πρώτο
δεκαδικό ψηφίο.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1.

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.

2.

Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε 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.

Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό.

5.

Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

6.

∆ιάρκεια εξέτασης:
φωτοαντιγράφων.

7.

Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.

τρεις

(3)

ώρες

μετά

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

τη

διανομή

των

