
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Ερώτηση 001 

     Αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ζαο είλαη ε κέηξεζε ηωλ νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ κε 

ηε κέζνδν ηεο παξαγωγήο πνπ δηδάζθεηαη ζηε Γ΄ Λπθείνπ: 

     Αθνύ εμεγήζαηε ηηο κεζόδνπο κέηξεζεο ηεο εγρώξηαο παξαγωγήο, δεηάηε 

από ηνπο καζεηέο λα εθαξκόζνπλ ηε κέζνδν κε έλα παξάδεηγκα.  Από ηνπο 

καζεηέο δόζεθαλ νη αθόινπζεο απαληήζεηο: 

i. Ο Αληξέαο ππνζηεξίδεη όηη ην απνηέιεζκα είλαη ην Αθαζάξηζην  

Δγρώξην Πξνϊόλ ζε ηηκέο αγνξάο 

ii. Ζ Βαζηιηθή ππνζηεξίδεη όηη ην απνηέιεζκα είλαη ην Καζαξό Δζληθό   

Πξνϊόλ ζε ηηκέο ζπληειεζηώλ  

iii. Ο Γηάλλεο ππνζηεξίδεη όηη ην απνηέιεζκα είλαη ην Αθαζάξηζην  

Δγρώξην Πξνϊόλ ζε ηηκέο ζπληειεζηώλ  

iv. Ο Γεκήηξεο ππνζηεξίδεη όηη ην απνηέιεζκα είλαη ην Καζαξό Δζληθό   

Πξνϊόλ ζε ηηκέο αγνξάο 

 

   Εεηείηαη: 

  α) Να δώζεηε ηελ νξζή απάληεζε 

  β) Να εληνπίζεηε θαη λα εμεγήζεηε ηηο παξαλνήζεηο πνπ έθαλε ν θάζε έλαο από 

ηνπο άιινπο ηξεηο καζεηέο νη νπνίνη δελ απάληεζαλ ζωζηά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση 004 

Όηαλ ε ηηκή ελόο αγαζνύ κε ειαζηηθόηεηα δήηεζεο -1,5 ήηαλ €4 ηε κνλάδα, ε 

δεηνύκελε πνζόηεηα ηνπ αγαζνύ ήηαλ 10 000 κνλάδεο.  Αλ ε ηηκή ηνπ αγαζνύ 

απμεζεί θαηά 25%, λα βξεζεί ε κεηαβνιή πνπ ζα επέιζεη ζηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ 

πωιεηή. 

Οη καζεηέο δπζθνιεύνληαη λα ππνινγίζνπλ ηε κεηαβνιή.  Ο θαζεγεηήο ηνπο 

πξνηείλεη ηα πην θάηω βήκαηα γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

Να ππνινγίζνπλ: 

i. Τα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ πωιεηή πξηλ θαη κεηά ηελ αύμεζε ηεο ηηκήο  

ii. Τε λέα ηηκή ηνπ αγαζνύ 

iii. Τε κεηαβνιή πνπ ζα επέιζεη ζηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ πωιεηή 

iv. Τε λέα δεηνύκελε πνζόηεηα ηνπ αγαζνύ 

 

α)  Να θαηαηάμεηε ζηε ζωζηή ζεηξά ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ 

     νη καζεηέο 

β)  Να ππνινγίζεηε ηε κεηαβνιή πνπ ζα επέιζεη ζηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ πωιεηή  

γ)  Αλ ν ζηόρνο ηνπ θξάηνπο είλαη ε αύμεζε ηωλ θνξνινγηθώλ ηνπ εζόδωλ, λα 

εμεγήζεηε πόζν απνηειεζκαηηθή ζα ήηαλ ε θνξνιόγεζε ηνπ πην πάλω αγαζνύ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΛΙ 7 



Γνώση Αντικειμένου 

Ερώτηση 008 

Τν πην θάηω δηάγξακκα δείρλεη ηηο θακπύιεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο ηεο δάραξεο ζε 

κηα νηθνλνκία 

 
                                                                                      

           Τηκή (P) 

 

                 

     

                  €4 

   

                   €2                                                                                                           

 

                 0                         300      450   550  630       Πνζόηεηα (Q)  

 

    Τν θξάηνο θαζνξίδεη ηελ ηηκή ηεο δάραξεο ζηα €5 θαη απνθαζίδεη λα αγνξάζεη ην 

πιεόλαζκα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί.   Να ππνινγίζεηε ην πνζό πνπ ζα δαπαλήζεη 

ην θξάηνο  γηα ηελ αγνξά ηνπ πιενλάζκαηνο. 

 

 

 

 

 

Π Ε 

€5 


