ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΑΣΑ Β΄ ΛΤΚΕΙΟΤ
ΚΤΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2016
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΦΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΨΡΙΑ
ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΠΟΤΔΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ
ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΨΝ: (3)
ΘΕΜΑ Α
Α1. Να χαρακτηρύςετε τισ προτϊςεισ που ακολουθούν, γρϊφοντασ ςτο τετρϊδιό ςασ δύπλα ςτο
γρϊμμα που αντιςτοιχεύ ςε κϊθε πρόταςη τη λϋξη Σωςτό, αν η πρόταςη εύναι ςωςτό, ό Λϊθοσ,
αν η πρόταςη εύναι λανθαςμϋνη.
α. Οι ανϊγκεσ ωσ ςύνολο εύναι απεριόριςτεσ ό ακόρεςτεσ, αλλϊ κϊθε μια ανϊγκη ξεχωριςτϊ
υπόκειται ςε προςωρινό κορεςμό.
β. Οι προτιμόςεισ των καταναλωτών δεν ανόκουν ςτουσ βαςικότερουσ προςδιοριςτικούσ
παρϊγοντεσ τησ ζότηςησ.
γ. Μεταβολό μόνο ςτη ζητούμενη ποςότητα ςημαύνει μετατόπιςη ολόκληρησ τησ καμπύλησ
ζότηςησ.
δ. Βραχυχρόνια περύοδοσ εύναι το χρονικό διϊςτημα μϋςα ςτο οπούο η επιχεύρηςη δεν μπορεύ
να μεταβϊλει την ποςότητα ενόσ ό περιςςότερων από τουσ ςυντελεςτϋσ που χρηςιμοποιεύ.
ε. Όταν μεταβϊλλεται η τιμό ενόσ προώόντοσ, μεταβϊλλεται η προςφορϊ του, εφόςον οι
υπόλοιποι προςδιοριςτικού παρϊγοντεσ παραμϋνουν ςταθερού.
Μονάδες 15
Στισ παρακϊτω προτϊςεισ, από Α2 μϋχρι και Α3, να γρϊψετε ςτο τετρϊδιό ςασ τον αριθμό τησ
πρόταςησ και δύπλα του το γρϊμμα που αντιςτοιχεύ ςτη ςωςτό απϊντηςη.
Α2. τη βραχυχρόνια περύοδο, η καμπύλη προςφορϊσ μιασ ανταγωνιςτικόσ επιχεύρηςησ
ςυμπύπτει:
α. Με το κατερχόμενο τμόμα τησ καμπύλησ του μϋςου μεταβλητού κόςτουσ.
β. Με το ανερχόμενο τμόμα τησ καμπύλησ του μϋςου ςυνολικού κόςτουσ.
γ. Με την καμπύλη του μϋςου ςταθερού κόςτουσ.
δ. Με το ανερχόμενο τμόμα τησ καμπύλησ του οριακού κόςτουσ, που βρύςκεται πϊνω από την
καμπύλη του μϋςου μεταβλητού κόςτουσ.
Μονάδες 5
Α3. Ποιο από τα παρακϊτω εύναι λϊθοσ :
α. Όταν το οριακό προώόν αρχύζει να μειώνεται, το ςυνολικό προώόν ςυνεχύζει να αυξϊνεται,
αλλϊ με φθύνοντεσ ρυθμούσ.
β. Όταν το οριακό προώόν γύνεται μηδϋν, το ςυνολικό προώόν αποκτϊ τη ελϊχιςτη τιμό του.
γ. Η καμπύλη του οριακού προώόντοσ τϋμνει πϊντοτε την καμπύλη του μϋςου προώόντοσ από
πϊνω προσ τα κϊτω ςτη μϋγιςτη τιμό του.
δ. Όταν το οριακό προώόν λαμβϊνει αρνητικϋσ τιμϋσ, τότε το ςυνολικό προώόν μειώνεται.
Μονάδες 5
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ΘΕΜΑ Β
Α) Σι δηλώνει ο νόμοσ τησ φθύνουςασ απόδοςησ; (μονϊδεσ 10)
Β) Σι εννοούμε με τον όρο Παραγωγό; Ποια εύναι τα 3 χαρακτηριςτικϊ ςτοιχεύα τησ
παραγωγικόσ διαδικαςύασ; (μονϊδεσ 15)
Μονάδες 25
ΘΕΜΑ Γ
Έςτω ο πύνακασ παραγωγικών δυνατοτότων µιασ υποθετικόσ οικονομύασ η οπούα, µε
δεδομϋνη τεχνολογύα παρϊγει µόνο τα αγαθϊ Φ και Χ χρηςιμοποιώντασ αποδοτικϊ όλουσ
τουσ παραγωγικούσ ςυντελεςτϋσ τησ.
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Γ1. Κϊνοντασ τουσ κατϊλληλουσ υπολογιςμούσ ςτο τετρϊδιό ςασ να ςυμπληρώςετε τα κενϊ
του πύνακα.
Μονάδες 8
Γ2. Να υπολογύςετε πόςεσ μονϊδεσ από το αγαθό Χ θα θυςιαςτούν, προκειμϋνου να
παραχθούν οι πρώτεσ 120 μονϊδεσ του αγαθού Φ.
Μονάδες 4
Γ3. Να εξετϊςετε (υπολογιςτικϊ) µε τη βοόθεια του κόςτουσ ευκαιρύασ αν καθϋνασ από τουσ
παρακϊτω ςυνδυαςμούσ εύναι μϋγιςτοσ, εφικτόσ ό ανϋφικτοσ:
α) Κ (Φ=15, Χ=512)
β) Λ (Φ=30, Χ=500)
γ) Μ (Φ=110, Χ=200)

Μονάδες 9
Γ4. Πωσ εύναι δυνατόν να παραχθεύ ο ανϋφικτοσ ςυνδυαςμόσ που αντιςτοιχεύ ςε 50 μονϊδεσ
του αγαθού Φ και 500 μονϊδεσ του αγαθού Χ;
Μονάδες 4
ΘΕΜΑ Δ
Δύνεται ο παρακϊτω πύνακασ που αναφϋρεται ςτην τιμό (P) και ςτην ζητούμενη ποςότητα
(Q) του αγαθού X, καθώσ και το ειςόδημα (Y) του καταναλωτό.
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Δ1. Να αιτιολογόςετε μεταξύ ποιων ςυνδυαςμών υπολογύζεται η ελαςτικότητα ζότηςησ ωσ
προσ τη τιμό του αγαθού X, όταν η τιμό αυξϊνεται, να την υπολογύςετε και να χαρακτηριςτεύ
η ζότηςη.
Μονάδες 12
Δ2. Να αιτιολογόςετε μεταξύ ποιων ςυνδυαςμών υπολογύζεται η ειςοδηματικό
ελαςτικότητα, να την υπολογύςετε καθώσ το ειςόδημα αυξϊνεται και να χαρακτηρύςετε το
εύδοσ του αγαθού.
Μονάδες 6
Δ3. Να προςδιοριςτεύ η γραμμικό ςυνϊρτηςη ζότηςησ του αγαθού, όταν το ειςόδημα εύναι
1.000€.
Μονάδες 7
ΟΔΗΓΙΕΣ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ)
1. το τετρϊδιο να γρϊψετε μόνο τα προκαταρκτικϊ (ημερομηνύα, τϊξη, κατεύθυνςη,
εξεταζόμενο μϊθημα). Να μην αντιγρϊψετε τα θϋματα ςτο τετρϊδιο.
2. Να γρϊψετε το ονοματεπώνυμό ςασ ςτο πϊνω μϋροσ των φωτοαντιγρϊφων αμϋςωσ μόλισ
ςασ παραδοθούν. Δεν επιτρϋπεται να γρϊψετε καμύα ϊλλη ςημεύωςη. Κατϊ την αποχώρηςό
ςασ να παραδώςετε μαζύ με το τετρϊδιο και τα φωτοαντύγραφα.
3. Να απαντόςετε ςτο τετρϊδιο ςασ ςε όλα τα θϋματα.
4. Να γρϊψετε τισ απαντόςεισ ςασ μόνο με μπλε ό μόνο με μαύρο ςτυλό.
5. Κϊθε απϊντηςη επιςτημονικϊ τεκμηριωμϋνη εύναι αποδεκτό.
6. Διϊρκεια εξϋταςησ: Σρεισ (3) ώρεσ μετϊ τη διανομό των φωτοαντιγρϊφων.
7. Φρόνοσ δυνατόσ αποχώρηςησ: Μύα (1) ώρα μετϊ την διανομό των φωτοαντιγρϊφων.
ΕΤΦΟΜΑΣΕ ΕΠΙΣΤΦΙΑ !
ΣΕΛΟ ΜΗΝΤΜΑΣΟ
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