
            
2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

(Προκαταρκτικές ασκήσεις για εξάσκησης) 
  

 
1.   Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα που δείχνουν τις ζητούμενες  

     ποσότητες  του αγαθού Χ από τρεις διαφορετικούς καταναλωτές, οι οποίες αποτελούν  
     και το σύνολο των καταναλωτών στην αγορά,  

                                      
 
      
 
 
 
                  
                      α.  Να υπολογίσετε την αγοραία ζήτηση. 
                        β.  Να σχεδιάσετε αρχικώς τις ατομικές καμπύλες ζήτησης  
                               και κατόπιν την αγοραία καμπύλη ζήτησης. 
 

2. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα : 
 

 
 

 
  

       
      α)   Να σχεδιαστεί η καμπύλη ζήτησης. 

      β)   Να υπολογιστεί η Συνολική Δαπάνη σε κάθε τιμή. 
      γ)   Να προσδιοριστεί η γραμμική συνάρτηση ζήτησης.  
      δ)   Να υπολογιστεί η ζητούμενη ποσότητα για την τιμή  Ρ=12. 
                     ε)   Να υπολογιστεί σε ποια τιμή, η ζητούμενη ποσότητα είναι  Qd=140. 
 

3. Με βάση τα στοιχεία του παρακάτω διαγράμματος, να υπολογιστεί  
             ο τύπος της γραμμικής συνάρτησης ζήτησης: 

 
     P 
 
                                                                                                           D 

           
 
 

 
 
 
                                                                                                     Qd 
 

Τιμή   
P 

Καταναλωτής 
Α 

Καταναλωτής 
Β 

Καταναλωτής 
Γ 

Αγοραία 
ζήτηση 

15 5 6 7  
25 3 4 5  
30 2 3 4  

Τιμή 
Ρ 

Ζητούμενη Ποσότητα   
Qd 

5 200 
15 50 
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4.   Με βάση τον πίνακα, να κατασκευαστεί η καμπύλη ζήτησης και να σχολιαστεί 
     η μορφή της : 

               
 

     Τιμή   P      Ζητ. ποσότητα    Qd 
Α 1 48 
Β 2 24 
Γ 4 12 
Δ 6 8 
Ε 8 6 
Ζ 12 4 

 
 
 
 
           5.  Με βάση τον πίνακα : 
 
  

    Τιμή  Ρ   Ζητ. Ποσότητα  Qd 
Α 120 40 
Β 100    160 

 
 
                                   α)  Να υπολογιστεί η Εd  στο σημείο Α. 
                                   β)  Να υπολογιστεί η Εd στο σημείο Β. 
                                   γ)   Να υπολογιστεί η Ε τόξου ΑΒ. 
                                   δ)  Να χαρακτηριστεί το προϊόν με βάση την ελαστικότητα ζήτησης  
                                           ως προς  την τιμή. 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ    
 
 

1.    Βάσει του παρακάτω πίνακα ζήτησης αχλαδιών σε μιαν αγορά κατά τη διάρκεια  
              μιας ημέρας : 

 
                             
                                               α.  Να χαράξετε την αγοραία καμπύλη ζήτησης. 
                                          
            β.  Να αναφέρετε τι δείχνει η καμπύλη ζήτησης ; 
 
            γ.   Να ερμηνεύσετε την πορεία της καμπύλης ζήτησης. 
 
 
 
 
 
 

2. Παρακάτω δίνονται οι γραμμικές εξισώσεις που εκφράζουν τις ατομικές καμπύλες  
 ζήτησης  δύο καταναλωτών, που είναι και οι μοναδικοί στην αγορά ενός προϊόντος Ψ : 

                                            
                                    Qd1 = 150-3Ρ            Qd2 = 200-5Ρ          

                   
                             α.  Να υπολογιστεί η αγοραία εξίσωση ζήτησης. 
 
                             β.  Να κατασκευαστεί σε διάγραμμα η αγοραία καμπύλη ζήτησης. 
 

  
 
3. Δίνεται η Συνολική Δαπάνη τριών διαφορετικών ομάδων καταναλωτών για την  

 απόκτηση του  αγαθού Χ . Αν οι τρεις ομάδες αποτελούν το σύνολο των καταναλωτών : 
 

 
  
 
 
 
               α.  Να υπολογίσετε την αγοραία εξίσωση ζήτησης, υποθέτοντας πως η  
                     αγοραία καμπύλη ζήτησης, είναι ευθεία .  
 
               β.  Να υπολογίσετε  τη νέα εξίσωση ζήτησης αν εμφανιστεί μείωση της 
                      ζήτησης κατά 20 % . 
                      
 

  Τιμές                 Ποσότητες 
      20        58 
      30        48 
      40        38 
      45        33 
      50        28 
      60        18 
      70          8  

Ρ Ομάδα  Α Ομάδα Β Ομάδα Γ 
10  500 350 180 
15 450 240 105 
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ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ  ( Ed)  και  ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ  της 

 
 

4. Αν η τιμή ενός αγαθού αυξηθεί κατά 20 % και η ζητούμενη ποσότητά του μεταβληθεί  
κατά 10 %,  να χαρακτηρίσετε το αγαθό ως προς την Ed . 

           
5. Πόσο μεταβάλλεται η τιμή ενός αγαθού του οποίου η  Ed =-1,3  αν η ζητούμενη ποσότητά 

 του  μειωθεί κατά 26 % ; 
 

6. Έστω ότι η Ed ενός αγαθού είναι  -0,9  και  η τιμή του αυξηθεί κατά 20 μονάδες, ενώ  
η ζητούμενη ποσότητά του μεταβληθεί κατά 10 μονάδες . Αν η αρχικώς ζητούμενη  
ποσότητα για το αγαθό ήταν 49 μονάδες, ποια ήταν η αρχική του τιμή; 

 
7. Έστω ότι η Ed ενός αγαθού είναι -0,5  και μειωθεί η ζητούμενη ποσότητά του από 100  

σε 80 μονάδες. 
      Να   υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του αγαθού. 

 
8. Έστω ότι η ελαστικότητα ζήτησης ενός προϊόντος είναι |Ed| =0,4 . Όταν τιμή του είναι P=5 ,  
     η ζητούμενη ποσότητά του σε αυτήν την τιμή είναι  Qd=40000 μονάδες.  
     Να μελετήσετε αν θα αυξηθεί ή θα μειωθεί η Συνολική Δαπάνη (Σ.Δ.) των καταναλωτών,  
       αν η τιμή αυξηθεί  κατά 3 μονάδες ; 

 
 9.  Έστω ότι η τιμή ενός προϊόντος είναι Ρ = 5 και η Συνολική Δαπάνη των καταναλωτών  
       σε αυτήν την τιμή είναι 2000 μονάδες ( ceteris paribus ). Αν η τιμή γίνει Ρ=4  και η  
       Συνολική Δαπάνη αυξηθεί κατά 25 % , να υπολογιστεί η Ed στο Α . 
           
 10.  Έστω ότι η τιμή της βενζίνης σε μια περιοχή είναι Ρ=0,8 €  με Ed=-0,5  και η κατανάλωσή 
          της ανά εβδομάδα είναι 16 εκατομμύρια λίτρα .  
          Πόσο πρέπει να πωλείται, ώστε να μειωθεί η κατανάλωσή της στα 12 εκατομμύρια  
          λίτρα ; 

 
    11.   Με βάση το παρακάτω διάγραμμα, να υπολογίσετε την Ed στο σημείο Α, γνωρίζοντας  
             ότι στο σημείο αυτό, η κλίση της καμπύλης ζήτησης ως προς τον άξονα των ποσοτήτων,  
             είναι –2 . 

 
                                                  D 
                                       P                
 A   

                                               20             
 
         Qd 
 0  50 
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12. Έστω ότι η τιμή ενός αγαθού Χ ήταν 120 € το 2002 και η ζητούμενη ποσότητα που  
         οι καταναλωτές ήταν διατεθειμένοι να αγοράσουν στην τιμή αυτή ήταν 600 τόνοι.  
       Όταν το 2003 η τιμή του έγινε 150 €  η  Εd του Χ  ήταν ίση με  –0,5 .   
       α)  Πόσους τόνους θα  ήταν διατεθειμένοι να αγοράσουν οι καταναλωτές σε αυτήν  
              την τιμή; 
       β)  Αν κάποια στιγμή η τιμή διαμορφωνόταν στα 140 € πόσους τόνους θα ήταν  
              διατεθειμένοι να αγοράσουν οι καταναλωτές; 

 
 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ και ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
 

13.  Πώς και γιατί θα μεταβληθεί η Συνολική Δαπάνη για ένα αγαθό που έχει ανελαστική  
         ζήτηση, αν μειωθεί η τιμή του ; 

 
  14.  Αν η ζήτηση εισαγομένων ειδών είναι ελαστική και αυξηθούν οι τιμές των εισαγομένων  
          προϊόντων στις χώρες προέλευσης, θα ξοδεύουμε λιγότερο ή περισσότερο συνάλλαγμα 
          για  εισαγωγές ; Γιατί ; 

 
  15.  Για κάποιο αγαθό ελαστικής ζήτησης, αυξήθηκε η Συνολική Δαπάνη των καταναλωτών  
          όταν μεταβλήθηκε η τιμή του. Υπήρξε αύξηση ή μείωση της τιμής ; Αιτιολογήστε την  
          απάντησή σας .  
 

        16.  Όταν η τιμή ενός αγαθού είναι 50 €, οι καταναλωτές ζητούν 60 μονάδες. Αν η τιμή 
      αυξηθεί κατά 20%, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό γίνεται 2400.      
    Να αιτιολογήσετε, γιατί θα έπρεπε να ενεργήσει διαφορετικά η επιχείρηση στην  
     τιμολόγηση του προϊόντος,  ώστε να τελικά να αυξήσει τα έσοδά της.  

 
17.  Τι θα συμβεί στη Συνολική Δαπάνη των καταναλωτών σε περίπτωση αύξησης της τιμής  
         ενός αγαθού που παρουσιάζει |Ed|= 1 ; 

 
 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ στη ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ    και   ΜΕΤΑΒΟΛΗ στη ΖΗΤΗΣΗ 
 

    18.   Αν γνωρίζετε ότι αυξήθηκαν οι τιμές των τσιγάρων, να εξηγήσετε και να δείξετε  
             διαγραμματικώς,  πώς επηρεάστηκε η συμπεριφορά των καταναλωτών τσιγάρων,  
             ενώ οι λοιποί προσδιοριστικοί παράγοντες παρέμειναν σταθεροί. 

 
        19.   Έστω ότι αναμένεται αύξηση στις τιμές των ηλεκτρικών ειδών τον επόμενο μήνα. 
                Να εξηγήσετε και να δείξετε διαγραμματικώς, πώς θα επηρεαστεί η ζήτηση των  
                 καταναλωτών για ηλεκτρικά είδη σήμερα.  
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20. Να εξηγήσετε και διαγραμματικώς πώς επηρεάστηκε η ζήτηση καταναλωτικών  
     αγαθών το περασμένο καλοκαίρι στα νησιά, εξ αιτίας της προσέλευσης τουριστών. 

 
 

21. Υποθέτοντας πως η τιμή του υγραερίου αυξήθηκε σημαντικά, να εξηγήσετε πώς θα  
     επηρεαστεί η ζήτηση για κουζίνες που λειτουργούν με αέριο, με την υπόθεση ceteris  
     paribus.  Να δείξετε σε δύο διαφορετικά διαγράμματα, τις μεταβολές που προέκυψαν 
     στις ποσότητες που ζητούν πλέον οι καταναλωτές, από τα δύο προϊόντα. 

                
 

22. Nα εξηγήσετε και διαγραμματικώς πώς θα διαμορφωθεί η ζήτηση αγαθών σήμερα,  
     αν οι καταναλωτές πληροφορηθούν ότι από τον επόμενο μήνα θα αυξηθούν  
     οι μισθοί τους. 

 
 

23.  Έστω ότι η εξίσωση ζήτησης για κάποιο αγαθό είναι Qd = 220 – 30 Ρ. Να  υπολογίσετε 
      τη νέα εξίσωση ζήτησης, αν η ζήτηση μεταβληθεί κατά 20%, λόγω της ανακοίνωσης  
      ότι η τιμή του αγαθού θα αυξηθεί τον επόμενο μήνα (ceteris paribus) . 

 
                  

24. Δίνεται η συνολική ζήτηση τριών διαφορετικών ομάδων καταναλωτών για την  
     απόκτηση του αγαθού Χ. Αν οι τρεις ομάδες αποτελούν το σύνολο των καταναλωτών:  

 
    
 
 
 
 
   α.  Να υπολογίσετε την αγοραία εξίσωση ζήτησης, υποθέτοντας πως η αγοραία  
           καμπύλη  ζήτησης, είναι ευθεία γραμμή. 
      

               β.  Έστω ότι ένα άλλο αγαθό Ψ, είναι συμπληρωματικό του Χ. Αν μειωθεί η τιμή του Ψ,  
                     τότε μεταβάλλεται η ζήτηση του Χ κατά 10%.  
                    Να υπολογίσετε τη νέα εξίσωση  ζήτησης. 

 
 

           
 
 
 
 
 

Ρ Ομάδα  
Α 

Ομάδα  Β Ομάδα  Γ 

5 60 40 25 
6 51 24 15 
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ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 
 

25.    Η ζήτηση για ένα αγαθό Χ αυξήθηκε από 1500 σε 1800 μονάδες. Αν το εισόδημα  
        των καταναλωτών αυξήθηκε επίσης κατά  10%, να υπολογίσετε την εισοδηματική  
        ελαστικότητα  (ΕΥ)  του αγαθού Χ . Να χαρακτηρίσετε το αγαθό με βάση την  
        ελαστικότητα εισοδήματος. 

 
26.    Με βάση τον παρακάτω πίνακα, να υπολογίσετε τις ελαστικότητες ζήτησης  

         ως προς την τιμή (Εd) καθώς η τιμή αυξάνεται και να παραστήσετε γραφικά  
         τις καμπύλες ζήτησης.  

                Επίσης να υπολογισθούν οι εισοδηματικές ελαστικότητες (ΕΥ), καθώς  
                 το εισόδημα  (Υ) αυξάνεται . 
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ   ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
 
  

27.   Πως θα επηρεαστεί η κατανάλωση κάποιου αγαθού, αν αυξηθεί η τιμή του και  
         ταυτοχρόνως μειωθεί το πλήθος των καταναλωτών.  
        Να δείξετε τις δύο μεταβολές στο ίδιο διάγραμμα. 
 

 
28. Πως θα επηρεαστεί η κατανάλωση ενός αγαθού με ΕΥ <0 αν μειώθηκε η τιμή του και  
          ταυτοχρόνως αυξήθηκε το εισόδημα των καταναλωτών. Να δείξετε τις δύο μεταβολές  
          στο ίδιο διάγραμμα.         

 
 
 
 

 Τιμή 
P 

Ζητούμενη 
ποσότητα 

Qd 

Εισόδημα   
Υ 

Α 60 100 2000 
Β 60 250 6000 
Γ 80 50 2000 
Δ 80 200 6000 
Ε 50 125 2000 
Ζ 40 50 8000 
Η 50 40 8000 
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29.    Στην τιμή των  60 €  η ζητούμενη ποσότητα για ένα αγαθό είναι 750 μονάδες.  
            Όταν αυξάνεται η τιμή του σε  75 €  η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή  
             είναι – 0,8 .  
            Κατόπιν αυξάνεται το εισόδημα των καταναλωτών κατά  20%  με την τιμή σταθερή 
             και Ελαστικότητα εισοδήματος ίση με 1,5 . 

 
                     Ζητείται :   

                        α.  Να υπολογίσετε την ποσότητα που θα αγοράζουν οι καταναλωτές  
                               με το νέο τους εισόδημα . 

                         β.   Να σχηματίσετε τις  παραπάνω μεταβολές στο ίδιο διάγραμμα. 
 
 
          30.    Για κάποιο αγαθό οι καταναλωτές δαπανούν 30.000 €  όταν η τιμή του είναι 60 € .   
                    Όταν η τιμή μειωθεί κατά 10%,  η συνολική δαπάνη των καταναλωτών αυξάνεται  
                     κατά 0,8% . 
                   Κατόπιν, και ενώ η τιμή παραμένει σταθερή, μεταβάλλεται το εισόδημα των  
                    καταναλωτών προκαλώντας μείωση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών  
                    κατά  5% ενώ  η ελαστικότητα εισοδήματος  είναι ίση με - 0,5 . 

 
                           Ζητείται : 
 
                                      α.  Να υπολογιστεί η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή .     
                                      β.   Να υπολογιστεί η ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος .                                     

                                 γ.   Να σχηματιστούν οι  παραπάνω μεταβολές στο ίδιο διάγραμμα.          
            

  
31.   Όταν η τιμή ενός αγαθού είναι P1, ζητούνται 400 μονάδες από το αγαθό. 

  Αν μειωθεί η τιμή κατά  20% και γίνει P2  με Ed =-0,5 , πόση πρέπει να είναι η 
  ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος στη  συνέχεια, ώστε οι καταναλωτές να  
  ζητούν πλέον 572 μονάδες προϊόντος; 

                Γνωρίζουμε επίσης ότι ελαστικότητα εισοδήματος είναι  ΕΥ=2  
                                         ( Παραλλαγή θέματος πανελληνίων εξετάσεων 2000  
 
 

32. Όταν η τιμή ενός αγαθού Χ είναι 6  χρηματικές μονάδες, οι καταναλωτές με μηνιαίο 
 εισόδημα 1200 χρηματικές μονάδες, ζητούν 160 μονάδες από το αγαθό αυτό.  

           Αν μέσα στο μήνα αυξηθεί το εισόδημά τους κατά 300 χρηματικές μονάδες αλλά   
            και η τιμή του προϊόντος κατά 2 χρηματικές μονάδες, παρατηρούμε ότι οι  
            καταναλωτές ζητούν τελικώς 12,5% μικρότερη ποσότητα από το προϊόν, σε σχέση  
            με την αρχική.         
          Αν η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την αρχική τιμή είναι Ed =-1,5, να χαρακτηρίσετε 
            το προϊόν με βάση την εισοδηματική του ελαστικότητα (ΕΥ) . 
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33. Έστω ότι διπλασιάζεται η τιμή ενός αγαθού και ταυτοχρόνως αυξάνεται το εισόδημα 
   των καταναλωτών έτσι ώστε τελικά η ζήτησή του να διπλασιαστεί. Στο υπό εξέταση  
   τμήμα της καμπύλης ζήτησης,  η Εd του αγαθού ως προς την τιμή, είναι σταθερή και 
   ίση με -0,3. 

                       Να υπολογίστε την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας του αγαθού που θα ζητήσουν  
                        τελικά  οι καταναλωτές.  

               
 
 

34.  Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει υποθετικώς, τη ζήτηση για ένα αγαθό μέσα σε  
  ένα μήνα : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               Ζητείται : 
 
                    α.   Να συμπληρώσετε τον πίνακα, γνωρίζοντας πως στο Α,  η  Ed = - 0,6 
                                           
                    β.   Να υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα,  καθώς το εισόδημα αυξάνεται .   
                                    

            γ.   Με βάση τα στοιχεία του πίνακα, να κατασκευάσετε την καμπύλη ζήτησης  
                     του αγαθού. 

  
                   δ.   Να αιτιολογήσετε και να δείξετε διαγραμματικά, πώς προέκυψε η μείωση  
                          της ποσότητας που ζητούν οι καταναλωτές από το προϊόν, από 24 σε 21 μονάδες,  
                          γνωρίζοντας ότι στο υπό εξέταση διάστημα, το συγκεκριμένο προϊόν παρουσιάζει  
                          ελαστικότητα εισοδήματος μικρότερη του μηδενός  (ΕΥ‹0) . 
 

 Τιμή P Ζητούμενη 
Ποσότητα 

Qd 

Εισόδημα Υ 

  Α      12       30      4000 
  Β             27      4000 
  Γ      16       24      4000 
  Δ      18       21      4500 
  Ε      18       23      5000 
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