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ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ                                
                              Όνομα : 
 
 

ΟΜΑΔΑ  ΠΡΩΤΗ 
 

Α1.  Για τις παρακάτω προτάσεις , γράψτε δίπλα τους τη λέξη  Σωστό  αν η πρόταση  
               είναι σωστή ή  Λάθος  αν η πρόταση είναι λανθασμένη . 
 

  α.   Όταν ένας καταναλωτής βρίσκεται σε ισορροπία, ακόμα και αν υπάρξει κάποια  
          μεταβολή στις προτιμήσεις του ή στις τιμές των αγαθών ή στο εισόδημά του, 
          δεν έχει κανένα λόγο να μεταβάλλει  τη συμπεριφορά του .         
 
 β.  Όταν έχουμε δύο συμπληρωματικά αγαθά, η μείωση της τιμής του ενός, προκαλεί 
         μείωση της ζήτησης του άλλου . 
 
 γ.  Ενόψει των εκπτώσεων, μειώνεται η ζητούμενη ποσότητα για αγαθά σήμερα.  
 
 δ.  Αν Ed=0 σε όλα τα σημεία της καμπύλης ζήτησης, τότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται  τελείως  
        ανελαστική  και η καμπύλη ζήτησης είναι ευθεία κάθετη στον άξονα των ποσοτήτων.   
 
 ε.  Όταν η αύξηση της τιμής ενός αγαθού προκαλεί αύξηση της συνολικής δαπάνης των  
       καταναλωτών για το αγαθό αυτό, η ζήτησή του είναι ελαστική . 
 
                              ( μονάδες 15 ) 
 
     
   Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3, να σημειώσετε (Σ), δίπλα σε εκείνη  
      που θεωρείτε σωστή.  
 

      Α2.  Στην περίπτωση δύο υποκατάστατων αγαθών Α και Β ανελαστικής ζήτησης, αν αυξηθεί η 
                τιμή του αγαθού Α, τότε : 
 α.   μειώνεται η συν. δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Α 
 β.   αυξάνεται η ζητούμενη ποσότητα του αγαθού Α 
 γ.   μειώνεται η ζήτηση του αγαθού Β  
                 δ.   αυξάνεται η ζήτηση του αγαθού Β                                  ( μονάδες 5 ) 
 
 
 
      Α3.  Αν αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών, τότε για ένα κατώτερο αγαθό : 
 α.   μειώνεται η ζήτησή του 
 β.   μειώνεται η ζητούμενη ποσότητά του 
 γ.   αυξάνεται η ζητούμενη ποσότητά του 
                 δ.   αυξάνεται η συν. δαπάνη των καταναλωτών                        ( μονάδες 5 ) 
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 ΟΜΑΔΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ 
 
            ΘΕΜΑ Β 
 
    Β1.   Από τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης, να αναλύσετε πως επηρεάζουν  
                   τη  ζήτηση για κάποιο αγαθό 
 
               α)  Το  εισόδημα των καταναλωτών       ( Μονάδες 13 ) 
               β)  Οι προσδοκίες και οι προβλέψεις των καταναλωτών σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη 

                  i)   των τιμών   
                         ii)  του εισοδήματός τους                ( Μονάδες 12 ) 
                                                                                          
 (Σύνολο μονάδων 25) 
 

   
 

ΟΜΑΔΑ  ΤΡΙΤΗ 
 
  ΘΕΜΑ Γ 

 
       Σε μιαν αγορά, οι καταναλωτές στην τιμή P1 ζητούν  800 μονάδες ενός αγαθού με Ed=-0,5 .  
        Αν η τιμή του αγαθού μεταβληθεί κατά 50%, αυξάνεται η ζητούμενη ποσότητα για το αγαθό  
        και γίνεται Q2,  η δε συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό, διαμορφώνεται στα  
        60000 €. Ταυτοχρόνως αυξάνεται το εισόδημα των καταναλωτών 10%, έτσι ώστε η ποσότητα  
        του αγαθού που ζητούν  τελικά οι καταναλωτές, να είναι ίση με την αρχική. 

 Ζητείται:  
 

              Γ1.  Να υπολογίσετε την ποσότητα Q2                          (Μονάδες 6 ) 
 

              Γ2.  Να υπολογίσετε την αρχική τιμή P1.                       (Μονάδες 5 ) 
 
  Γ3.  Να σχηματίσετε στο ίδιο διάγραμμα τις παραπάνω μεταβολές στις ποσότητες που  
            ζητούν  οι καταναλωτές.                                          (Μονάδες 5 ) 
 

              Γ4.  Να υπολογίσετε την ΕΥ και να χαρακτηρίσετε το προϊόν με βάση αυτήν.  (Μονάδες 5 ) 
 

              Γ5.  Πώς σχετίζονται η ελαστικότητα ζήτησης και η ελαστικότητα τόξου ;         (Μονάδες 4 ) 
                    
              Σημείωση : Το ερώτημα  Γ5,  δεν σχετίζεται με τα αριθμητικά δεδομένα της άσκησης. 
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ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 
 
 
            ΘΕΜΑ Δ 
 
                                                                                                                       
                                    Με βάση τον παρακάτω πίνακα :   
 

        
 

 
               
 
                    Δ1.  Να υπολογιστεί η  Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή (Ed ) καθώς η τιμή  
                             μειώνεται  και να χαρακτηριστεί το προϊόν με βάση αυτή την ελαστικότητα .   
                                                                                                                                                     (Μονάδες 3)               
                    Δ2.  Να σχηματίσετε την καμπύλη ζήτησης.      (Μονάδες 2) 
 
                    Δ3.   Να υπολογίσετε την γραμμική συνάρτηση  ζήτησης .     (Μονάδες 3)  
 
                    Δ4.   Να αιτιολογήσετε τη μεταβολή  στις ποσότητες που ζητούν οι καταναλωτές  

                               από 200 σε 250 μονάδες .        (Μονάδες 8) 

               Δ5.  Να γίνει το σχετικό με την παραπάνω μεταβολή διάγραμμα .   (Μονάδες 4)                                                               

                   Δ6.  Να υπολογίσετε και να αιτιολογήσετε τη μεταβολή στη Συνολική Δαπάνη  των  
                             καταναλωτών  καθώς η τιμή του αγαθού μειώνεται από 50 σε 45 χρηματικές  
                             μονάδες . 
                                                                                                                                            ( μονάδες 5 ) 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 
 
 
 
  

    Τιμή   Ρ Ζητούμενη 
ποσότητα       
Qd  

Τιμές  
υποκατάστατου 

  Α     75        120           15 

  Β     60        150           20 

  Γ     50        160           25 

  Δ     45        200           25 

  Ε     30        250           28 


