ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007
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 χρηματικό κόστος ενός αγαθού είναι το πραγματικό
ή εναλλακτικό κόστος του εκφρασμένο σε χρήμα.
Μονάδες 3

Α2

Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει, επειδή
μεταβάλλονται οι αναλογίες που υπάρχουν κάθε φορά
ανάμεσα στους σταθερούς και τους μεταβλητούς
συντελεστές.
Μονάδες 3

Α3

Αν υπάρχει μείωση των τιμών των παραγωγικών
συντελεστών, τότε αυξάνεται το κόστος του αγαθού
για κάθε επίπεδο παραγωγής.
Μονάδες 3

Α4

Οι ανώτατες τιμές επιβάλλονται από το κράτος με
σκοπό την προστασία των παραγωγών.
Μονάδες 3

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Α5

Τα δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα αποβλέπουν
στην αύξηση της συνολικής ζήτησης και, συνεπώς, στη
μείωση της ανεργίας που οφείλεται στην ανεπάρκεια
της ζήτησης.
Μονάδες 3

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

Η ζήτηση ενός κατώτερου αγαθού μειώνεται, όταν
α. αυξάνεται η τιμή του.
β. μειώνεται το εισόδημα των καταναλωτών.
γ. αυξάνεται το εισόδημα των καταναλωτών.
δ. αυξάνεται η τιμή του υποκατάστατού του.
Μονάδες 5

Α7

Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό
μειώνεται, όταν η τιμή
α. μειώνεται και είναι ελαστική η ζήτηση του αγαθού.
β. αυξάνεται
αγαθού.

και είναι ανελαστική η ζήτηση του

γ. μειώνεται και η καμπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής
υπερβολή.
δ. αυξάνεται και είναι ελαστική η ζήτηση του αγαθού.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΟΜΑ∆Α Β
Να περιγράψετε τις σπουδαιότερες ατέλειες και αδυναμίες
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) ως δείκτη
οικονομικής ευημερίας.
Μονάδες 25
ΟΜΑ∆Α Γ
∆ίνονται τα παρακάτω δεδομένα μιας επιχείρησης, η οποία
λειτουργεί σε βραχυχρόνια περίοδο.
Αριθμός

Συνολικό

εργατών

Προϊόν

Γ1.

Μέσο

Οριακό

Μεταβλητό

Προϊόν

Προϊόν

Κόστος

(L)

(Q)

(ΑΡ)

(ΜΡ)

(VC)

0

0

—

—

0

1

5

2

15

3

30

4

40

5

45

6

48

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον
πίνακα και να συμπληρώσετε τη στήλη:

παραπάνω

α. του Μέσου Προϊόντος (ΑΡ).
Μονάδες 6
β. του Οριακού Προϊόντος (ΜΡ).
Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

γ. του Μεταβλητού Κόστους (VC), εάν το κόστος της
πρώτης ύλης που απαιτείται για κάθε μονάδα
παραγωγής είναι 10 χρηματικές μονάδες και η
αμοιβή της εργασίας είναι 100 χρηματικές μονάδες
ανά εργάτη.
Μονάδες 9
Σημείωση: Να παρουσιάσετε στο τετράδιό σας τους
σχετικούς υπολογισμούς που οδηγούν στα
αντίστοιχα αποτελέσματα.
Γ2

Να υπολογίσετε το μεταβλητό κόστος,
επιχείρηση παράγει 42 μονάδες προϊόντος.

όταν

η

Μονάδες 4
ΟΜΑ∆Α ∆
∆ίνονται οι παρακάτω αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και
προσφοράς ενός αγαθού: Q D =16–2P και Q S =2+1,5Ρ.
∆1

Να προσδιορίσετε με αλγεβρικό τρόπο την τιμή και την
ποσότητα ισορροπίας στην αγορά.
Μονάδες 5

∆2

Να υπολογίσετε το έλλειμμα ή πλεόνασμα για την τιμή
Ρ=2 χρηματικές μονάδες (δεν απαιτείται σχήμα).
Μονάδες 5

∆3

Να βρεθεί η νέα συνάρτηση ζήτησης, αν αυξηθεί η
ζήτηση του αγαθού κατά 25%.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆4

Εάν η εισοδηματική ελαστικότητα στην αρχική τιμή
ισορροπίας είναι Ε Y =2, να βρεθεί η ποσοστιαία
μεταβολή του εισοδήματος που προκάλεσε την αύξηση
της ζήτησης κατά 25%.
Μονάδες 5

∆5

Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της προσφοράς,
όταν η τιμή του αγαθού μεταβάλλεται από Ρ=2
χρηματικές μονάδες σε Ρ=4 χρηματικές μονάδες, και να
χαρακτηρίσετε την ελαστικότητα του αγαθού.
Μονάδες 5
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 ένα δεκαδικό ψηφίο.
6. Κάθε απάντηση 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 ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007
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
Ακαθάριστο
Εγχώριο
Προϊόν
(Α.Ε.Π.)
συμπεριλαμβάνει την αξία των αγαθών και υπηρεσιών
της παραοικονομίας.
Μονάδες 3

Α.2

Το
πραγματικό
Ακαθάριστο
Εγχώριο
Προϊόν
αυξάνεται, μόνον όταν αυξάνεται η ποσότητα των
παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών.
Μονάδες 3

Α.3

Το οικονομικό πρόβλημα κάθε κοινωνίας προέρχεται
από τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ του πλήθους των
αναγκών
που
οι
άνθρωποι
επιδιώκουν
να
ικανοποιήσουν και του περιορισμένου όγκου των
αγαθών που υπάρχουν για την ικανοποίηση αυτών των
αναγκών.
Μονάδες 3

Α.4

Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την αντίθετη
κατεύθυνση
με
τη
μεταβολή
της
τιμής
του
υποκατάστατου αγαθού.
Μονάδες 3
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Α.5

Η μείωση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών
που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενός αγαθού
αυξάνει την προσφορά του.
Μονάδες 3

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 συνολικό προϊόν γίνεται μέγιστο, όταν
α.
β.
γ.
δ.

το
το
το
το

μέσο προϊόν είναι ίσο με το οριακό προϊόν.
μέσο προϊόν αυξάνεται.
οριακό προϊόν μηδενίζεται.
οριακό προϊόν γίνεται μέγιστο.
Μονάδες 5

Α.7 Η μείωση της προσφοράς ενός αγαθού με σταθερή τη
ζήτηση έχει ως αποτέλεσμα
α. την αύξηση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της
ποσότητας ισορροπίας.
β. τη μείωση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της
ποσότητας ισορροπίας.
γ. τη μείωση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της
ποσότητας ισορροπίας.
δ. την αύξηση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση
της ποσότητας ισορροπίας.
Μονάδες 5
ΟΜΑ∆Α Β
Τι είναι καταμερισμός των έργων ή της εργασίας
(μονάδες 5), ποια είναι τα πλεονεκτήματά του (μονάδες 15)
και ποιο είναι το σοβαρότερο μειονέκτημά του (μονάδες 5);
Μονάδες 25

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΟΜΑ∆Α Γ
Η ζήτηση ενός αγαθού δίνεται από τη συνάρτηση Q D =30-2P.
Γ.1 Να βρεθεί η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή,
όταν η τιμή του αγαθού αυξάνεται από 5 σε 7 ευρώ.
Μονάδες 10
Γ.2 Να βρεθεί η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή,
όταν η τιμή του αγαθού μειώνεται από 8 σε 7 ευρώ.
Μονάδες 10
Γ.3 Να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση του αγαθού με βάση τις
ελαστικότητες που θα προκύψουν από τα Γ 1 και Γ 2 .
Μονάδες 5
Σε περίπτωση που θα προκύψουν δεκαδικά αποτελέσματα
να χρησιμοποιήσετε ένα δεκαδικό ψηφίο.
ΟΜΑ∆Α ∆
∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας που αναφέρεται σε μία
επιχείρηση, η οποία λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο:
Συνολικό Προϊόν

Συνολικό Κόστος

(Q)

(ΤC)

0
1
2
3
4
5

120
200
252
318
424
570

Να κατασκευαστούν:
∆.1

Η στήλη του μεταβλητού κόστους (VC).
Μονάδες 6
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆.2 Η στήλη του μέσου μεταβλητού κόστους (AVC).
Μονάδες 6
∆.3 Η στήλη του οριακού κόστους (MC).
Μονάδες 6
∆.4 Ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης.
Μονάδες 3
∆.5 Η καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης.
Μονάδες 4
Nα σχεδιάσετε τα διαγράμματα που θα χρησιμοποιήσετε
στο τετράδιο με μπλε ή μαύρο στυλό.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα αντιγράψετε
τα θέματα στο τετράδιο. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό
σας στο επάνω 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.
2. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
3. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
4. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
5. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μια (1) ώρα μετά τη
διανομή των φωτοαντιγράφων.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007
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

Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την αντίθετη
κατεύθυνση
με
τη
μεταβολή
της
τιμής
του
υποκατάστατου αγαθού.
Μονάδες 3

Α.2

Καταναλωτά αγαθά είναι εκείνα που μόνο μια φορά
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που έχουν
παραχθεί.
Μονάδες 3

Α.3

Ο ∆είκτης τιμών ή αποπληθωριστής τιμών του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) μετρά την
τιμή του παραγόμενου προϊόντος σε σχέση με την τιμή
του στο έτος βάσης.
Μονάδες 3

Α.4

Στην ανελαστική ζήτηση, η ποσοστιαία μεταβολή της
ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού είναι μεγαλύτερη
από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του (σε
απόλυτες τιμές).
Μονάδες 3

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Α.5

Το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού
κόστους, που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του
μέσου μεταβλητού κόστους, αποτελεί τη βραχυχρόνια
καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης.
Μονάδες 3

Για τις ημιτελείς προτάσεις Α.6 και Α.7 να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το
γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
Α.6

Το οριακό κόστος (ΜC) δίνεται από το λόγο
α.

Mεταβολή του Προϊόντος
.
Μεταβολή Συνολικού Kόστους

β.

Mεταβολή του Προϊόντος
.
Μεταβολή Μεταβλητού Kόστους

γ.

Μεταβολή Συνολικού Προϊόντος
.
Μεταβολή στην ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή

δ.

Μεταβολή Συνολικού Κόστους
.
Μεταβολή του Προϊόντος
Μονάδες 5

Α.7

Η παραγωγή και το εισόδημα βρίσκονται στο
χαμηλότερο επίπεδό τους, όταν ο οικονομικός κύκλος
βρίσκεται στη φάση
α. της κρίσης.
β. της καθόδου.
γ. της ύφεσης.
δ. της ανόδου.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΟΜΑ∆Α Β
Να αναπτύξετε όλα τα είδη ανεργίας και να διατυπώσετε τις
βασικές οικονομικές της συνέπειες.
Μονάδες 25
ΟΜΑ∆Α Γ
Μια οικονομία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ και απασχολεί
όλους τους παραγωγικούς συντελεστές με δεδομένη την
τεχνολογία, όπως στον παρακάτω πίνακα.
Παραγωγικοί
Συνδυασμοί

Παραγόμενες
Ποσότητες
Αγαθού Χ

Παραγόμενες
Ποσότητες
Αγαθού Ψ

Α

52

0

Κόστος
Ευκαιρίας
Αγαθού Χ
(σε μονάδες Ψ)

;
Β

;

8
;

Γ

38

18
;

∆

24

;
;

Ε

Γ.1

0

31

Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε μονάδες του
αγαθού Χ για τους συνδυασμούς από Α σε Β, από Β σε

Γ, από Γ σε ∆ και από ∆ σε Ε είναι αντίστοιχα ½ , 1, 2
και 4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω
πίνακα
και
να
συμπληρώσετε
τα
κενά
του
παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς.
Μονάδες 9

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ.2

Να εξετάσετε (υπολογιστικά) με τη βοήθεια του
κόστους ευκαιρίας αν καθένας από τους παρακάτω
παραγωγικούς συνδυασμούς είναι άριστος (μέγιστος),
εφικτός ή ανέφικτος.
α) Κ (Χ=20, Ψ=27)
β) Λ (Χ=30, Ψ=22).
Μονάδες 6

Γ.3

Να υπολογίσετε πόσες μονάδες του αγαθού Χ πρέπει
να θυσιαστούν, προκειμένου να παραχθούν οι 10
πρώτες μονάδες του αγαθού Ψ.
Μονάδες 5

Γ.4

Να κατασκευάσετε την Καμπύλη Παραγωγικών
∆υνατοτήτων (Κ.Π.∆.) της Οικονομίας εμφανίζοντας τις
ποσότητες των αγαθών Χ και Ψ, για τους
παραγωγικούς συνδυασμούς, στα σημεία Α, Β, Γ, ∆ και
Ε του παραπάνω πίνακα.
Μονάδες 5

ΟΜΑ∆Α ∆
∆ίνονται οι παρακάτω αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και
προσφοράς ενός αγαθού Χ:
Q D =80−4P και Q S =10+P
∆.1

Να προσδιορίσετε με αλγεβρικό τρόπο την τιμή και την
ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ στην αγορά.
Μονάδες 6

∆.2

Να παραστήσετε γραφικά στο ίδιο διάγραμμα τις
αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς καθώς
και να δείξετε τις συντεταγμένες του σημείου
ισορροπίας του αγαθού.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆.3

Εάν επιβληθεί από το κράτος ανώτατη τιμή πώλησης
του αγαθού Χ ίση με P A =10 χρηματικές μονάδες, να
υπολογίσετε το πιθανό «καπέλο» στην τιμή του
αγαθού.
Μονάδες 8

∆.4

Εάν η ζήτηση του αγαθού Χ, το οποίο είναι κανονικό,
μεταβληθεί κατά 25%, λόγω αύξησης του εισοδήματος
των καταναλωτών, να προσδιοριστεί αλγεβρικά το νέο
σημείο ισορροπίας της αγοράς του αγαθού.
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. Τα σχεδιαγράμματα και οι πίνακες μπορούν να γίνουν,
είτε με στυλό, είτε με μολύβι.
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 ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007
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

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) είναι η
συνολική αξία σε χρηματικές μονάδες των τελικών και
ενδιάμεσων αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε
μια χώρα σ’ ένα συγκεκριμένο έτος.
Μονάδες 3

Α.2

Η αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών
έχει ως συνέπεια τη μετατόπιση της καμπύλης
προσφοράς του αγαθού προς τα πάνω και αριστερά.
Μονάδες 3

Α.3

Το οικονομικό πρόβλημα κάθε κοινωνίας προέρχεται
από την έλλειψη χρήματος.
Μονάδες 3

Α.4

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

Α.5

Όταν το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν, το συνολικό
προϊόν αποκτά τη μέγιστη τιμή του.
Μονάδες 3
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

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

Αν προβλέπεται μελλοντική μείωση της τιμής ενός
αγαθού, αυτό θα έχει ως σημερινή συνέπεια την
α. αύξηση της ζήτησής του.
β. μείωση της ζητούμενης ποσότητάς του.
γ. μείωση της ζήτησής του.
δ. αύξηση της ζητούμενης ποσότητάς του.
Μονάδες 5

Α.7 Σύμφωνα με το νόμο της προσφοράς, η αύξηση της
τιμής (ceteris paribus) επιφέρει
α. αύξηση της προσφοράς.
β.

μείωση στην προσφερόμενη ποσότητα.

γ.

μείωση της προσφοράς.

δ.

αύξηση στην προσφερόμενη ποσότητα.
Μονάδες 5
ΟΜΑ∆Α Β

Να εξηγήσετε τις συνέπειες που προκύπτουν σ’ ένα αγαθό
από την επιβολή ανώτατης τιμής διατίμησης από το κράτος,
με τη βοήθεια σχετικού διαγράμματος, το οποίο και θα
κατασκευάσετε.
Μονάδες 25

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΟΜΑ∆Α Γ
Αφού μεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στο τετράδιό σας,
Αριθμός Εργατών

Συνολικό Προϊόν

Μέσο Προϊόν

1

Οριακό Προϊόν

4

2

12

3

30

4

26

5

14

6

72

7

–2

Γ.1 να συμπληρώσετε τα κενά του.
Μονάδες 21
Γ.2 σε ποιο επίπεδο απασχόλησης το μέσο προϊόν ισούται
με το οριακό προϊόν και ποιες είναι αυτές οι τιμές του
μέσου και του οριακού προϊόντος;
Μονάδες 4
ΟΜΑ∆Α ∆
Μία οικονομία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ και απασχολεί
όλους τους παραγωγικούς συντελεστές με δεδομένη
τεχνολογία, όπως στον πίνακα:
Α
Β
Γ
∆

Χ

Ψ

0
20
40
150

400
300
220
0

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆.1

Να βρείτε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους
του αγαθού Ψ.
Μονάδες 9

∆.2

Με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας να εξετάσετε
(υπολογιστικά) αν οι παρακάτω συνδυασμοί είναι
εφικτοί, ανέφικτοι ή άριστοι:
α. Χ = 8 και Ψ = 350.
β. Χ = 35 και Ψ = 250.
γ. Χ = 100 και Ψ = 100.

∆.3

Να
κατασκευάσετε
την
δυνατοτήτων (Κ.Π.∆.) με
παραπάνω πίνακα.

Μονάδες 12
καμπύλη
παραγωγικών
βάση τα δεδομένα του
Μονάδες 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα αντιγράψετε
τα θέματα στο τετράδιο. Nα σχεδιάσετε τα διαγράμματα
που θα χρησιμοποιήσετε στο τετράδιο με μπλε ή μαύρο
στυλό. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω
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.
2. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
3. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
4. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
5. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μια (1) ώρα μετά την
έναρξη της εξέτασης.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

