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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

 
1. Αν η ζήτηση είναι Qd =75-3Ρ και η προσφορά είναι Qs = -10+2Ρ:  

α. η αγορά δεν είναι ευσταθής 
β. η ποσότητα ισορροπίας είναι Q=42 
γ. η τιμή ισορροπίας είναι P=17 
δ. τιμή και ποσότητα δεν μπορούν να προσδιορισθούν 

 

 2. Η τιμή ενός αγαθού αυξάνεται όταν  

α. η ζήτηση είναι σταθερή και η προσφορά αυξάνεται. 
β. η ζήτηση μειώνεται και η προσφορά είναι σταθερή. 
γ. η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά είναι σταθερή. 
δ. η ζήτηση μειώνεται και η προσφορά αυξάνεται. 

 
3. Αν η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι QD = 50/Ρ, τότε κάθε 

αύξηση της προσφοράς του θα έχει ως αποτέλεσμα να: 
α) αυξηθούν η τιμή ισορροπίας του και η συνολική δαπάνη των 
καταναλωτών για το αγαθό. 
β) μειωθούν η τιμή ισορροπίας του και η συνολική δαπάνη των 
καταναλωτών για το αγαθό. 
γ) μειωθεί η τιμή ισορροπίας του και να μείνει σταθερή η συνολική 
δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό. 
δ) παραμείνουν σταθερές η τιμή ισορροπίας του και η συνολική 
δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό. 

 
4. Η μείωση της προσφοράς ενός αγαθού με σταθερή τη ζήτηση έχει 

ως αποτέλεσμα 
α) την αύξηση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας 
ισορροπίας. 
β) τη μείωση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας 
ισορροπίας. 
γ) τη μείωση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας 
ισορροπίας. 
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δ) την αύξηση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας 
ισορροπίας. 

 
5. Η αύξηση της προσφοράς ενός αγαθού με σταθερή τη ζήτηση έχει 

ως αποτέλεσμα  
α) την αύξηση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας 
ισορροπίας. 
β) τη μείωση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας 
ισορροπίας. 
γ) τη μείωση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας 
ισορροπίας. 
δ) την αύξηση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας 
ισορροπίας. 

 
6. Η αύξηση της ζήτησης ενός αγαθού με σταθερή την προσφορά 

έχει ως αποτέλεσμα 
α) την αύξηση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας 
ισορροπίας. 
β) τη μείωση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας 
ισορροπίας. 
γ) τη μείωση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας 
ισορροπίας. 
δ) την αύξηση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας 
ισορροπίας. 
 

7. Η μείωση της ζήτησης ενός αγαθού με σταθερή την προσφορά 
έχει ως αποτέλεσμα  
α) την αύξηση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας 
ισορροπίας. 
β) τη μείωση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας 
ισορροπίας. 
γ) τη μείωση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας 
ισορροπίας. 
δ) την αύξηση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας 
ισορροπίας. 

 

 Ερωτήσεις σωστού λάθους 
 

1. Μια ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης ενός αγαθού 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας ισορροπίας του αγαθού. 

 
2. Η επιβολή από το Κράτος ανώτατης τιμής σε ένα προϊόν δημιουργεί 

συνήθως "μαύρη αγορά". 
 
3. Η επιβολή ανώτατης τιμής διατίμησης, από το κράτος, σε ένα αγαθό έχει 

ως σκοπό την προστασία του καταναλωτή από υπερβολική άνοδο των 
τιμών.    

 



 

 

4. Το κράτος, για να προστατεύσει τους καταναλωτές, μπορεί να επιβάλει 
για τα αγαθά πρώτης ανάγκης τιμή μικρότερη από την τιμή ισορροπίας. 

   
5.  Η αύξηση της ζήτησης ενός αγαθού Χ με σταθερή την καμπύλη 

προσφοράς του θα αυξήσει τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών για 
το αγαθό Χ. 

 
6. Η επιβολή ανώτατης τιμής πρέπει να είναι μακροχρόνια για να 

αποφεύγεται η «μαύρη αγορά». 
 
7. Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει 

ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών. 
 

8. Η ανώτατη τιμή που επιβάλλει το Κράτος σε ένα αγαθό, με σκοπό την 
προστασία των καταναλωτών, είναι πάντοτε μεγαλύτερη από την τιμή 
ισορροπίας. 

 
9. Με σταθερή τη ζήτηση, όταν μειώνεται η προσφορά, μειώνεται η τιμή 

ισορροπίας, ενώ η ποσότητα ισορροπίας αυξάνεται. 
 

10. Οι ανώτατες τιμές επιβάλλονται από το κράτος με σκοπό την προστασία 
των παραγωγών. 

 
11. Τιμή ισορροπίας είναι η τιμή στην οποία η ζητούμενη ποσότητα είναι ίση 

με την προσφερόμενη ποσότητα.    
 

12. Η κατώτατη τιμή που επιβάλλει το κράτος για την προστασία του 
παραγωγού είναι πάντοτε μικρότερη από την τιμή ισορροπίας. 

 
 13. Στην αγορά ενός αγαθού, η μείωση της προσφοράς του, με σταθερή τη 

ζήτησή του, προκαλεί μείωση της τιμής ισορροπίας και αύξηση της 
ποσότητας ισορροπίας.  
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