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Ακαδ. Έτος: 2015-16  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 

1)Αν η τιμή ενός αγαθού [………] και η ζήτησή του είναι ελαστική, τότε η δαπάνη των 

καταναλωτών για το αγαθό αυτό θα [………].  

A. [αυξηθεί], [μειωθεί].  

B. [αυξηθεί], [αυξηθεί].  

C. [μειωθεί], [μειωθεί].  

D. [αυξηθεί], [παραμείνει αμετάβλητη].  

Σωστή απάντηση είναι η A. 

 

Τελικές 2015-2016 

2)Υποθέστε ότι στην τιμή Ρ = 30 €  η ελαστικότητα  της ζήτησης ενός αγαθού είναι 𝛦𝑝 =

−1,5 Αν επέλθει μια μείωση στη ζητούμενη ποσότητα  του συγκεκριμένου αγαθού κατά 

15% αυτή θα οφείλεται  με όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς  σε : 

a) μία αύξηση της τιμής του κατά 7,5%. 

b)  μία αύξηση της τιμής του κατά 2,25%.  

c) αύξηση της τιμής του από  30 € σε 33€ 

d) αύξηση της τιμής του από   30 € σε 34,5€ 

 

Σωστή απάντηση C 

 

Επαναληπτικές 2016-17 

3) Όταν η τιμή ενός αγαθού αυξάνεται, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών γι’ αυτό το 

αγαθό μειώνεται, αν η ζήτησή του:  

A. είναι ανελαστική.  

B. είναι ελαστική.  

C. έχει μοναδιαία ελαστικότητα.  

D. είναι πλήρως ανελαστική.  

Σωστή απάντηση είναι η B. 
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Τελικές 2016-17 

4)  Αν η τιμή ενός αγαθού μειωθεί και η ζήτησή του είναι [……..], τότε η δαπάνη των 

καταναλωτών για το συγκεκριμένο αγαθό θα [..…...].  

A. [ελαστική], [παραμείνει σταθερή].  

B. [ελαστική], [μειωθεί].  

C. [ανελαστική], [μειωθεί].  

D. [ανελαστική], [αυξηθεί].  

Σωστή απάντηση είναι η C. 

 

Εργασία 1 2017-18 

5) Β1) Ένας καταναλωτής έλαβε αύξηση στο εισόδημα του κατά 5%, κάτι που οδήγησε σε 

αύξηση της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού κατά 5,5%. Εάν όλοι οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την ζήτηση παρέμειναν σταθεροί, το αγαθό αυτό είναι: 

A. Βασικό αγαθό 

B. Αγαθό πολυτελείας 

C. Κατώτερο αγαθό 

D. Αγαθό πρώτης ανάγκης 

 Σωστή απάντηση  Β 

 

.6) Αν μειώνεται η ζήτηση για το προϊόν Α όταν αυξάνεται η τιμή του προϊόντος Β, αυτό 

σημαίνει ότι: 

α) τα αγαθά Α και Β είναι πολυτελή   

β) τα αγαθά Α και Β απορροφούν σημαντικό μέρος από τους προϋπολογισμούς των 

νοικοκυριών   

 γ) τα αγαθά Α και Β είναι υποκατάστατα   

δ) τα αγαθά Α και Β είναι συμπληρωματικά  

 Σωστό το δ 
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. 7) Η Μελίνα ξοδεύει κάθε μήνα 50 € για παγωτά. Αυτό σημαίνει ότι η ελαστικότητά 

ζήτησης παγωτών της Μελίνας ως προς την τιμή είναι:  

(α) ένα,  

(β) θετική αλλά μικρότερη της μονάδας  

(γ) μηδέν,  

(δ) μεγαλύτερη της μονάδας. 

 

Σωστό το α 

 

8) Αν η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή ενός αγαθού είναι 1,65, τότε μια 

μείωση της τιμής του κατά 3% θα προκαλέσει αύξηση της ζητούμενης ποσότητας 

κατά: 

α.  0,55%.  β.  1,82%.  γ.  4,95%.  δ.  5,55%. 

Σωστό το  γ 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 2014-15  

9)Η συνάρτηση ζήτησης ενός προϊόντος είναι QD = 200 – 2P και η συνάρτηση 

προσφοράς του είναι QS = 3P, όπου QD και QS είναι αντίστοιχα η ζητούμενη και η 

προσφερόμενη ποσότητα του προϊόντος και P είναι η τιμή του. Στη θέση ισορροπίας 

της αγοράς του προϊόντος, η ζήτησή του: 

α. είναι ελαστική. 

β. είναι ανελαστική. 

γ. είναι μοναδιαίας ελαστικότητας. 

δ. δεν μπορεί να προσδιοριστεί, αν είναι ελαστική ή ανελαστική, χωρίς περαιτέρω 

πληροφορίες. 

Σωστή απάντηση είναι η B. 
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ΤΕΛΙΚΕΣ 2012-13 

10) Μία αύξηση στην τιμή ενός αγαθού με ανελαστική ζήτηση θα έχει ως αποτέλεσμα η 

συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό: 

A. να αυξηθεί. 

B. να μειωθεί. 

C. να παραμείνει αμετάβλητη. 

D. πρώτα να μειωθεί και μετά να αυξηθεί 

Σωστή απάντηση η Α 

 

Από όλα τα παρακάτω το μόνο που δεν ισχύει είναι ότι: 

A. Η σταυροειδής ελαστικότητα ανάμεσα σε δύο αγαθά που είναι υποκατάστατα είναι 

θετική. 

B. Αν η ζήτηση ενός αγαθού ως προς την τιμή του είναι ανελαστική, τότε μία αύξηση 

της τιμής του αγαθού θα οδηγήσει σε αύξηση της δαπάνης των καταναλωτών για το 

αγαθό αυτό. 

C. Μια μείωση της τιμής ενός κανονικού αγαθού θα οδηγήσει σε μετατόπιση προς τα 

δεξιά της καμπύλης ζήτησής του. 

D. Όταν η τιμή ενός αγαθού είναι μικρότερη από την τιμή ισορροπίας του, τότε στην 

αγορά του αγαθού υπάρχει έλλειμμα (υπερβάλλουσα ζήτηση). 

 

Επαναληπτικές 2013-14 

Μία αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών κατά 5% οδήγησε, με όλους τους 

άλλους παράγοντες σταθερούς, σε αύξηση της κατανάλωσης του αγαθού Χ κατά 6% και 

σε αύξηση της κατανάλωσης του αγαθού Υ κατά 4%. Με βάση αυτά τα δεδομένα, 

συμπεραίνουμε ότι: 

A. η ζήτηση του αγαθού Χ ως προς την τιμή του είναι ανελαστική και η ζήτηση του 

αγαθού Υ ως προς την τιμή του είναι ελαστική. 

B. τα αγαθά Χ και Υ είναι συμπληρωματικά αγαθά. 

C. το αγαθό Χ είναι κανονικό αγαθό και το αγαθό Υ είναι κατώτερο αγαθό. 

D. το αγαθό Χ είναι αγαθό πολυτελείας και το αγαθό Υ είναι αγαθό πρώτης ανάγκης. 

Σωστή η Δ 


