
 

 

 
 
 

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ΄ ΣΑΞΗ 
ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 

 
ΟΜΑΓΑ Α 
 
Α.1  
 
α    ΛΑΘΟ 
β    ΧΣΟ 
γ    ΧΣΟ 
δ    ΛΑΘΟ 
ε     ΛΑΘΟ 
 
Α.2        δ 
 
Α.3        β 
 
 
ΟΜΑΓΑ Β 
 
Ο θαηαλαιωηήο ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηωλ αγαζώλ. 
Γηα ηνλ θαηαλαιωηή, σπηζιμόηηηα ενόρ αγαθού είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηελ 
νπνία απνιακβάλεη ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν από ηελ θαηαλάιωζε 
ηνπ αγαζνύ απηνύ. Δπηδίωμε ηνπ θαηαλαιωηή είλαη λα κεγηζηνπνηεί ηε 
ρξεζηκόηεηα πνπ απνιακβάλεη από ηελ θαηαλάιωζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ. 
Η επηδίωμε ηεο κέγηζηεο ρξεζηκόηεηαο απνηειεί βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαιωηή ζηε δήηεζε αγαζώλ. Τελ παξαπάλω επηδίωμε 
πεξηνξίδνπλ δπν παξάγνληεο νη νπνίνη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν 
είλαη δεδνκέλνη γηα ηνλ θαηαλαιωηή: 
Τν ρξεκαηηθό ηνπ εηζόδεκα θαη νη ηηκέο ηωλ αγαζώλ.  
 
Με ηνλ όξν σπημαηικό ειζόδημα ελλννύκε έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό 
ρξεκαηηθώλ κνλάδωλ πνπ κπνξεί λα δηαζέζεη γηα ηελ αγνξά αγαζώλ. 
 
Με ηνλ όξν ηιμή ενόρ αγαθού ελλννύκε ηνλ αξηζκό ηωλ ρξεκαηηθώλ 
κνλάδωλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ απόθηεζε κηαο κνλάδαο από ην 
ζπγθεθξηκέλν αγαζό. 
 
Δπνκέλωο, ν θαηαλαιωηήο είλαη αλαγθαζκέλνο λα επηιέμεη απηά ηα αγαζά θαη 
ζε εθείλεο ηηο πνζόηεηεο πνπ ηνπ επηηξέπεη ην εηζόδεκά ηνπ, έηζη ώζηε από 
ηελ θαηαλάιωζή ηνπο λα κεγηζηνπνηεί ηε ρξεζηκόηεηά ηνπ. Μηα ηέηνηα 
ζπκπεξηθνξά νλνκάδεηαη νξζνινγηθή ζπκπεξηθνξά θαη ν θαηαλαιωηήο 
νξζνινγηθόο θαηαλαιωηήο. Έλαο νξζνινγηθόο θαηαλαιωηήο, ν νπνίνο ζε κηα 
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν έρεη έηζη θαηαλείκεη ην εηζόδεκά ηνπ, ώζηε 
αγνξάδνληαο απηά ηα αγαζά θαη ζε εθείλεο ηηο πνζόηεηεο λα κεγηζηνπνηείηαη ε 
ρξεζηκόηεηά ηνπ, ιέκε όηη βξίζθεηαη ζε ιζοπποπία.  
 



 

 

 
 
 
Απηό ζεκαίλεη όηη, αλ δελ ππάξμεη θακία κεηαβνιή, γηα παξάδεηγκα ζηηο 
πξνηηκήζεηο ηνπ, ζηηο ηηκέο ηωλ αγαζώλ ή ζην εηζόδεκά ηνπ, δελ έρεη θαλέλα 
ιόγν λα κεηαβάιεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 
 
 
 
ΟΜΑΓΑ Γ 
 
Γ.1  
Η άζθεζε ζα ιπζεί κέζω ηωλ εμήο ηύπωλ: 
Κ.Δ.Υ =ΓΦ/ΓΥ & Κ.Δ.Φ =ΓΥ/ΓΦ 
 
Ύζηεξα από ηηο αληίζηνηρεο πξάμεηο ηα απνηειέζκαηα έρνπκε: 
 
 ΤΝΓYΑΜΟΙ         ΑΓΑΘΟ Υ          ΑΓΑΘΟ  Φ           Κ.Δ.Υ            Κ.Δ. Φ 
            Α                          0                        250 
                                                                                                 2                 0,5 
            Β                          50                     150 
                                                                                                 3                 0,33 
            Γ                          75                        75 
                                                                                                 5                 0,2 
           Γ                          90                         0 
 
Γ.2 
  
Τν θόζηνο επθαηξίαο ηνπ αγαζνύ Ψ ζε όξνπο ηνπ αγαζνύ Χ είλαη αύμνλ γηαηί 
όζν ε παξαγωγή ηνπ αγαζνύ Ψ απμάλεηαη απαηηείηαη λα ζπζηάδνληαη νινέλα 
θαη πεξηζζόηεξεο κνλάδεο Χ. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη νη παξαγωγηθνί 
ζπληειεζηέο πνπ εηζέξρνληαη ζηελ παξαγωγηθή δηαδηθαζία είλαη νινέλα θαη 
ιηγόηεξν θαηάιιεινη. 
 
Γ.3 
 
Γηα Υ = 80 ε κέγηζηε πνζόηεηα ηνπ αγαζνύ Ψ είλαη: 
Κ.Δ.Υ = ΓΦ/ΓΥ ↔ 5 =Φ/10 ↔ τ = 50. 
 
Άξα ο ζςνδςαζμόρ Υ = 80 & Φ= 45 είναι εθικηόρ αιιά ε νηθνλνκία 
ππναπαζρνιεί παξαγωγηθνύο ζπληειεζηέο. 
 
Γ.4 
   
Όηαν η παπαγυγή ηος αγαθού Υ αςξάνεηαι από 20 ζε 70, ηόηε η 
παπαγυγή ηος Φ μειώνεηαι από 210 ζε 90 μονάδερ πποφόνηορ, δηλαδή 
καηά 120 μονάδερ. 
 
ΚΔΥ=ΓΦ/ΓΥ ↔ 2=(250-Φ)/20 ↔ Φ=210 
 



 

 

 
 
 
KEX=ΓΦ/ΓΥ ↔ 3=(150-Φ)/20 ↔ Φ=90 
 
 
 
ΟΜΑΓΑ Γ 
 
Γ.1 
 
Αθνύ απμήζεθε ε δεηνύκελε πνζόηεηα θαηά 100 κνλάδεο ζε θάζε ηηκή, ε λέα 
ζπλάξηεζε δήηεζεο ζα είλαη:  
 
QD’ = QD + 100 = 500 – 20P.  
 
Γλωξίδνπκε όηη ην αξρηθό ζεκείν ηζνξξνπίαο Δ έρεη ζπληεηαγκέλεο Ρν = 4 
ρξεκαηηθέο κνλάδεο θαη ζπλεπώο Qo = 320 κνλάδεο πξνϊόληνο. Μεηά ηελ 
αύμεζε ηεο δήηεζεο, ην λέν ζεκείν ηζνξξνπίαο Δ’ δηακνξθώζεθε ζε Qo’ = 
380 κνλάδεο πξνϊόληνο θαη ζπλεπώο Ρο’ = 6 ρξεκαηηθέο κνλάδεο. 
 
Αμηνπνηώληαο απηά ηα δύν ζεκεία ηζνξξνπίαο ζα βξνύκε ηελ γξακκηθή 
εμίζωζε πξνζθνξάο: 
 
QS = γ + δΡ αληηθαζηζηώληαο ηα ζεκεία ηζνξξνπίαο πάλω ζηελ εμίζωζε. 
320 = γ + δ 4 & 380 = γ + δ 6 
 
Άξα QS = 200 + 30Ρ 
 
 
 
Γ.2. 
 
Η ηνμνεηδήο ειαζηηθόηεηα πξνζθνξάο ζα ππνινγηζηεί κέζω ηνπ ηύπνπ: 
ΔS =DQ/DP X ((P1+P2)/(Q1+Q2)) = 3/7<1 ανελαζηική πποζθοπά 
 
Γ.3  
 
Δάλ ην θξάηνο επηβάιεη αλώηαηε ηηκή Ρ = 4 ρξεκαηηθέο κνλάδεο ην κέγεζνο 
ηνπ ειιείκκαηνο είλαη: 
 
α. QD - QS = 420 – 320 = 100 μονάδερ πποφόνηορ. 
β. Γηα Ρ = 4 ρξεκαηηθέο κνλάδεο νη παξαγωγνί πξνζθέξνπλ QS = 320 
κνλάδεο πξνϊόληνο. Απηέο ηηο κνλάδεο όκωο θάπνηνη θαηαλαιωηέο είλαη 
δηαηεζεηκέλνη λα ηηο απνξξνθήζνπλ ζε ηηκή καύξεο αγνξάο. 
320 = 500 – 20 Ρ ↔ ΡΜ.Α. = 9 σπημαηικέρ μονάδερ.  
 
Καπέλο = 9 – 4 = 5 σπημαηικέρ μονάδερ. 
 
 



 

 

 
 
 
Γ.4. 
Η επηβνιή αλώηαηεο ηηκήο πξέπεη λα είλαη βξαρπρξόληα ώζηε λα 
αποθεύγονηαι ηα θαινόμενα ηηρ Μαύπηρ αγοπάρ. 
 


