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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΕΠΙΛΟΓΩΝ 
 ΖΗΤΗΣΗ & ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1. Επαναληπτικές  2015-16 

Η καμπύλη προσφοράς ενός κανονικού αγαθού θα μετατοπιστεί προς τα δεξιά, αν, με 

όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς:  

A. αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών.  

B. αυξηθεί η τιμή του.  

C. αυξηθούν οι αμοιβές των μεταβλητών εισροών που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή του.  

D. βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής του.  

Σωστό το D 

2. Τελικές 2015-2016 

 Έστω ότι η αγορά ενός κανονικού αγαθού βρίσκεται σε ισορροπία . μια αύξηση του 

εισοδήματος των καταναλωτών ,με όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς θα 

οδηγήσει σε μια  μετατοπίσει προς [……] της καμπύλης  [………] αυτού του αγαθού  με 

αποτέλεσμα  να […………..]η τιμή ισορροπίας του. 

Α) δεξιά ,ζήτησης, αυξηθεί  

Β)αριστερά , προσφοράς ,αυξηθεί 

Γ) αριστερά ,ζήτησης ,μειωθεί 

Δ) δεξιά ,προσφοράς ,μειωθεί 

Σωστό το Α 
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3. Επαναληπτικές 2016-17 

 Η τιμή ισορροπίας ενός αγαθού θα μειωθεί και η ποσότητα ισορροπίας του θα αυξηθεί, 

αν:  

A. αυξηθεί η ζήτησή του.  

B. μειωθεί η ζήτησή του.  

C. μειωθεί η προσφορά του.  

D. αυξηθεί η προσφορά του.  

Σωστό το D 

 
 

4. Τελικές 2016-17  Από όλα τα παρακάτω το μόνο που δεν ισχύει είναι ότι:  

A. Η τιμή ισορροπίας και η ποσότητα ισορροπίας ενός κανονικού αγαθού θα αυξηθούν αν 

αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών.  

B. Μία μείωση των τιμών των μεταβλητών εισροών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

ενός αγαθού θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της προσφοράς αυτού του αγαθού.  

C. Μία μείωση της προσφοράς ενός αγαθού θα οδηγήσει σε αύξηση της τιμής ισορροπίας 

και σε μείωση της ποσότητας ισορροπίας του αγαθού.  

D. Η καμπύλη ζήτησης ενός κανονικού αγαθού θα μετατοπιστεί προς τα αριστερά αν αυξηθεί 

η τιμή του.  

Σωστό το Δ 
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5) ΟΣΣ5 2015-2016 

 Υποθέστε ότι η αγορά ενός αγαθού βρίσκεται σε ισορροπία. Με δεδομένη τη ζήτηση, μία 

αύξηση των τιμών των μεταβλητών εισροών, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αυτού 

του αγαθού, θα έχει ως αποτέλεσμα:  

α. την αύξηση της τιμής ισορροπίας και της ποσότητας ισορροπίας του αγαθού.  

β. τη μείωση της τιμής ισορροπίας και της ποσότητας ισορροπίας του αγαθού.  

γ. τη μείωση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας ισορροπίας του αγαθού.  

δ. την αύξηση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας ισορροπίας του αγαθού. 

Σωστό το δ 

6) ΟΣΣ 2016-17 

Υποθέστε ότι η αγορά του αγαθού Χ βρίσκεται σε ισορροπία. Μία αύξηση της τιμής ενός 

αγαθού υποκατάστατου του Χ θα έχει, με όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς, ως 

αποτέλεσμα:  

A. την αύξηση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας ισορροπίας του αγαθού 

Χ.  

B. την αύξηση της τιμής ισορροπίας και της ποσότητας ισορροπίας του αγαθού Χ.  

C. τη μείωση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας ισορροπίας του αγαθού 

Χ.  

D. τη μείωση της τιμής ισορροπίας και της ποσότητας ισορροπίας του αγαθού Χ. 

7) ΟΣΣ5 2017-18 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟ ΘΕΜΑ  

Θεωρήστε ότι η αγορά ψωμιού βρίσκεται σε ισορροπία. Μία αύξηση της τιμής των 

αλεύρων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του ψωμιού θα έχει, με όλους τους 

άλλους παράγοντες σταθερούς, ως αποτέλεσμα: 

Α. την αύξηση της τιμής ισορροπίας και της ποσότητας ισορροπίας του ψωμιού. 

Β. τη μείωση της τιμής ισορροπίας και της ποσότητας ισορροπίας του ψωμιού. 

C. τη μείωση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας ισορροπίας του 

ψωμιού. 

D. την αύξηση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας ισορροπίας του 

ψωμιού. 

ΣΩΣΤΟ ΤΟ D 


