
 

Κοσρέπης Άγγελος  

Θέμα Α 
 

Α1. Άζθεζε Σ - Λ 

1. Σηελ αλειαζηηθή δήηεζε ε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ζα επεξεάδεη πάληνηε ηε 

ζπλνιηθή δαπάλε (Σ.Γ.). 

 

2. Όηαλ απμάλεηαη ε ηηκή ελόο αγαζνύ, κεηώλεηαη ε δήηεζε ηνπ. 

 

3. Έλα αγαζό ραξαθηεξίδεηαη ωο θαλνληθό όηαλ ε εηζνδεκαηηθή ηνπ 

ειαζηηθόηεηα είλαη αξλεηηθή. 

 

4. Αλ δύν αγαζά είλαη ππνθαηάζηαηα θαη απμεζεί ε ηηκή ηνπ ελόο ηόηε ζα 

απμεζεί ε δήηεζε ηνπ άιινπ. 

 

5. Αλ ην Κξάηνο απμήζεη ηνπο θόξνπο ζε αγαζά κε ειαζηηθή δήηεζε, ζα απμήζεη 

ηα ζπλνιηθά θνξνινγηθά ηνπ έζνδα. 

      (Μονάδες 3 Χ 5) 

Αζθήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο  

Α2. Πνηα από ηα παξαθάηω αγαζά είλαη ζπκπιεξωκαηηθά: 

a. Βίληεν θαη βηληενθαζέηα  

b. Σπίξηα θαη αλαπηήξαο 

c. Κξαζί θαη κπύξα  

d. Βνύηπξν θαη καξγαξίλε 

Α3. Τν αγαζό Κ είλαη ζπκπιεξωκαηηθό ηνπ αγαζνύ Α. Η ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ωο 

πξνο ηελ ηηκή γηα ην αγαζό Κ είλαη -1,3 θαη γηα ην αγαζό Α είλαη -1,2. Αλ απμεζεί ε 

ηηκή ηνπ αγαζνύ Κ, πνηα από ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο ζα είλαη ζωζηή: 

a. Αύμεζε ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ηωλ θαηαλαιωηώλ γηα ην αγαζό Κ 

b. Αύμεζε ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ηωλ θαηαλαιωηώλ γηα ην αγαζό Α 

c. Μείωζε ηεο δήηεζεο ηνπ αγαζνύ Κ 

d. Μείωζε ηεο δήηεζεο ηνπ αγαζνύ Α      

    

(Μονάδες 5 Χ 2) 

 



 

Κοσρέπης Άγγελος  

Θέμα Β 
 

Δξωηήζεηο αλάπηπμεο  

Β1. Πόηε έλαο νξζνινγηθόο θαηαλαιωηήο βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία; 

         (Μονάδες 9) 

Β2. Τη εθθξάδεη ε ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ωο πξνο ην εηζόδεκα θαη πωο ππνινγίδεηαη; 

         (Μονάδες 9) 

Β3. Να αλαθέξεηε ηη γλωξίδεηε γηα ηελ ηζνζθειή ππεξβνιή θαη λα ηελ ζρεδηάζεηε. 

         (Μονάδες 7) 

Θέμα Γ 
 

Γίλεηαη ν αηνκηθόο πίλαθαο δήηεζεο ελόο θαηαλαιωηή Κ. 

α/α P QD 

A 1 500 

B 2 400 

Γ 3 300 

 

Γ1. Να θαηαζθεπάζεηε ηελ θακπύιε. 

(Μονάδες 3) 

 

Γ2. Πνηα είλαη ε γεληθή κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο; Να πξνζδηνξίζεηε ηελ ζπλάξηεζε 

δήηεζεο. 

a. QD = 100 – 600 *P 

b. QD = 600 – 100 *P 

c. QD = 100 + 600 *P 

d. QD = - 100 + 600 *P 

(Μονάδες 5) 

 

 



 

Κοσρέπης Άγγελος  

Γ3. Αλ ζηελ αγνξά ζπκκεηέρνπλ 100 όκνηνη θαηαλαιωηέο κε ηνλ Κ. λα πξνζδηνξίζεηε 

ηελ αγνξαία ζπλάξηεζε δήηεζεο. 

a. QD’= 6 - P 

b. QD’= 10 - 60*P 

c. QD’= 60.000 -10.000*P 

d. QD’= 6.000 – 1.000*P 

(Μονάδες 4) 

Γ4. Να ππνινγίζεηε ηελ δεηνύκελε πνζόηεηα ηεο αγνξάο γηα ηηκή ίζε κε 5 €; 

a. 1.000 

b. 70.000 

c. 7.000 

d. 10.000 

(Μονάδες 4) 

Γ5. Να ππνινγίζεηε ηελ ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ωο πξνο ηελ ηηκή θαζώο ε ηηκή 

απμάλεηαη από 2 ζε 3 € θαη λα ραξαθηεξίζεηε ηελ ειαζηηθόηεηα. 

a. ΔD = −
1

2
 , αλειαζηηθή  

b. ΔD = 
1

5
 , αλειαζηηθή  

c. ΔD = 20.000 , ειαζηηθή 

d. ΔD = 
1

2
 , ειαζηηθή 

 (Μονάδες 6) 

Γ6. Σε πνηόλ ζπλδπαζκό ε ζπλνιηθή δαπάλε ηωλ θαηαλαιωηώλ είλαη κηθξόηεξε; 

a. A 

b. B 

c. Γ 

d. Σε όινπο ηνπο ζπλδπαζκνύο είλαη ίδηα. 

 (Μονάδες 3) 

 

 

 

 



 

Κοσρέπης Άγγελος  

Θέμα Γ 
Ο παξαθάηω πίλαθαο δείρλεη ηελ ζπκπεξηθνξά ελόο θαηαλαιωηή Α. 

α/α P QD Y 

Α 25 35 5.000 

 

Β 25 40 10.000 

Γ 30 30 10.000 

Γ 30 35 15.000 

Δ 20 40 5.000 

 

Ε 15 50 15.000 

 

Γ1. Να γίλεη ε γξαθηθή απεηθόληζε ηωλ θακππιώλ. 

(Μονάδες 4) 

Γ2. Να ππνινγηζηεί ε ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ωο πξνο ηελ ηηκή όηαλ ε ηηκή απμάλεηαη 

από 25 ζε 30 €: 

a. 𝐸𝐷 =  −
1

5
 

b. 𝐸𝐷 =  −1,25 

c. 𝐸𝐷 =  0 

d. 𝐸𝐷 =  1 

 (Μονάδες 7) 

Γ3. Να ραξαθηεξίζεηε ηελ παξαπάλω ειαζηηθόηεηα: 

a. Μνλαδηαία  

b. Πιήξωο αλειαζηηθή  

c. Αλειαζηηθή  

d. Διαζηηθή 

(Μονάδες 3) 
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Γ4. Να ππνινγηζηεί ε εηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα θαζώο ην εηζόδεκα κεηώλεηαη από 

15.000 ζε 10.000 €: 

a. 
1

2
 

b. -2 

c. 
3

7
 

d. 3 

 (Μονάδες 8) 

Γ5. Να ραξαθηεξίζεηε ην είδνο ηνπ αλωηέξνπ αγαζνύ κε βάζε ηελ εηζνδεκαηηθή 

ειαζηηθόηεηα. 

a. Καλνληθό  

b. Καηώηεξν  

c. Διαζηηθό  

d. Αλειαζηηθό  

(Μονάδες 3) 

 


