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Γενικές οδηγίες για την εργασία 
 
Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις της εργασίας πρέπει να δίνονται σε ένα αρχείο σύμφωνα με τις 
αναλυτικές οδηγίες που ακολουθούν. Το αρχείο μαζί με το συμπληρωμένο δελτίο υποβολής – 
αξιολόγησης εργασίας θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά (με e-mail) και σε έντυπη 
μορφή στον Καθηγητή – Σύμβουλο. 
 
 
 
Ημερομηνία αποστολής της γραπτής εργασίας:  Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 
2011 
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής: Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011 
Εργασίες που παραλαμβάνονται εκπρόθεσμα (μετά την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 
2011) επισύρουν βαθμολογικές κυρώσεις (0,5 βαθμό για κάθε ημερολογιακή 
ημέρα καθυστέρησης). Εργασίες που υποβάλλονται με καθυστέρηση 
μεγαλύτερη από 7 ημέρες δεν γίνονται δεκτές. 
 
 

Αναλυτικές Οδηγίες 

Η εργασία περιλαμβάνει 6 υποχρεωτικές ασκήσεις η λύση των οποίων απαιτεί τη 
δημιουργία του αρχείου: 
 

Αρχείο Word με τις απαντήσεις  (Όνομα αρχείου: Eponymo.Onoma-GE2.doc). Στο 

αρχείο αυτό θα πρέπει να δίνονται οι αναλυτικές απαντήσεις των ασκήσεων με τη σειρά 

που δίνονται στην εκφώνηση, αναγράφοντας και τον αριθμό του αντίστοιχου 

υποερωτήματος.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 



Επισημαίνεται ότι οι εργασίες πρέπει να είναι επιμελημένες και ότι η αντιγραφή 

μέρους ή ολόκληρης της εργασίας απαγορεύεται αυστηρά. Ο Συντονιστής και η 

Επιτροπή Γραπτών Εργασιών της ΔΕΟ 13 διεξάγουν σε όλη τη διάρκεια του 

ακαδημαϊκού έτους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλα τα τμήματα για τον 

εντοπισμό και την τιμωρία τέτοιων φαινομένων. 

Για τη δημιουργία των μαθηματικών σχέσεων να γίνει χρήση της εφαρμογής 

«Επεξεργασία Εξισώσεων» (Equation Editor) του Word (Από τη γραμμή μενού: Insert 

 Object  από Object type επιλέξτε Microsoft Equation 3.0 ή στα Ελληνικά: Εισαγωγή 

 Αντικείμενο  από Τύπος Αντικειμένου επιλέξτε Microsoft Equation 3.0).  

Εάν η εφαρμογή «Επεξεργασία Εξισώσεων» (Equation Editor) δεν υπάρχει ήδη 

εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας τότε δεν «εμφανίζεται». Στη περίπτωση αυτή θα 

πρέπει να την εγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας το CD εγκατάστασης του Microsoft Office. 

Περισσότερα στοιχεία για τον Equation Editor υπάρχουν στο εγχειρίδιο Η/Υ (σελ. 68-71), 

το οποίο είναι διαθέσιμο στη ιστοσελίδα της ΔΕΟ13 (http://class.eap.gr/deo13) 

ακολουθώντας διαδοχικά τους συνδέσμους: Εκπαίδευση…Συμπληρωματικό Διδακτικό 

Υλικό στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και επιλέγοντας το αρχείο με όνομα  

Egxeiridio H-Y.pdf. 



ΑΣΚΗΣΗ  1  (17%) 
 
Ι. Να βρείτε την παράγωγο  των συναρτήσεων: y′

(α) 3 ln( )y = x                                                                                                          (1%) 

(β) ( )2 1 xy x e= −                                                                                                      (1%) 

(γ) ( )2ln 1y x x= −                                                                                                 (2%) 

(δ) 
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                                                                                                        (3%) 

 
ΙΙ. Να βρεθούν και να χαρακτηριστούν τα ακρότατα (μέγιστα-ελάχιστα) των 
συναρτήσεων: 

(α) 2 4
xy

x
=

+
                                                                                                          (3%) 

 
(β) 1y x x= + −                                                                                                     (3%) 
 

 
ΙΙΙ. Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα: 

(α) 
3
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( 6 )x x dx−∫                                                                                                       (2%) 
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ΑΣΚΗΣΗ 2  (20%) 
 
Ι. Υπάρχουν 100 καταναλωτές, και ο καθένας έχει τη ακόλουθη συνάρτηση ζήτησης: 

 
                        q = 2.8 0.01p 
  
και 50 επιχειρήσεις με σταθερό κόστος FC = 100 και μεταβλητό κόστος VC  
 
 
                        VC(q) = q2 + 20q 
 

(α) Να ορίσετε  τη συνάρτηση προσφοράς της κάθε επιχείρησης.                         (2%) 
 

(β) Ποιες είναι οι συναρτήσεις συνολικής προσφοράς και συνολικής ζήτησης;    (3%) 
 

(γ) Ποια είναι η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας;                                                  (3%) 
 

(δ) Να υπολογίσετε τα κέρδη της κάθε επιχείρησης                                               (2%) 
 



ΙΙ.  Η φορολόγηση του εισοδήματος ενός πολίτη ακολουθεί τη επόμενη συνάρτηση: 
, όπου Υ είναι το εισόδημα κάθε πολίτη και Τ είναι ο 

καταβαλλόμενος φόρος εισοδήματος από κάθε πολίτη. Επιπλέον υποθέτουμε ότι το 
εισόδημα κάθε πολίτη είναι συνάρτηση των ωρών εργασίας του (L), σύμφωνα με τη 
σχέση: 

40,015 0,48 10T Y Y= − + +

1−= LY , όπου  . 5L ≤
 

(α) Ποια είναι η συνάρτηση οριακού φόρου εισοδήματος ως προς τις ώρες εργασίας 
του πολίτη με βάση τον κανόνα παραγώγισης για σύνθετες συναρτήσεις;             (5%) 

 
(β) Πόσες ώρες πρέπει να δουλέψει ένας πολίτης για να μεγιστοποιηθεί ο φόρος 
εισοδήματος που εισπράττει η κυβέρνηση από έναν πολίτη;                                  (5%) 
 
 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 3  (25%)
 
Ο κλάδος παραγωγής του προϊόντος χ είναι ανταγωνιστικός και  απαρτίζεται από 
πολλές επιχειρήσεις που όλες έχουν ακριβώς την ίδια συνάρτηση κόστους 
παραγωγής: , όπου  η ποσότητα που παράγεται από μια 
επιχείρηση του κλάδου.  

22400 120 2TC q q q= − + 3

Q

q

Κάθε επιχείρηση παράγει στο σημείο όπου η τιμή ισούται με το ελάχιστο μέσο 
κόστος. Η συνολική ζήτηση του προϊόντος χ δίνεται από την συνάρτηση: 

, όπου = η συνολική ποσότητα παραγωγής του προϊόντος χ , 
δηλαδή Q και είναι το πλήθος των επιχειρήσεων του κλάδου. 

750 0,05P = − Q
nq= n

(α) Να βρεθούν:  
(i) η ποσότητα του προϊόντος χ που θα παράγει κάθε επιχείρηση                          (3%) 
(ii) η τιμή του προϊόντος χ                                                                                       (2%) 
(iii) η ποσότητα του προϊόντος χ που θα παράγει συνολικά ο κλάδος                    (2%) 
(iv) το μέγεθος του κλάδου παραγωγής (το πλήθος των  επιχειρήσεων)                (2%)  
 
(β) Έστω ότι το κράτος επιβάλει φόρο 15 χρηματικών μονάδων ανά μονάδα 
παραγωγής. Να βρεθούν:  
(i) η ποσότητα του προϊόντος χ που θα παράγει κάθε επιχείρηση                          (3%) 
(ii) η τιμή του προϊόντος χ                                                                                       (1%) 
(iii) η ποσότητα του προϊόντος χ που θα παράγει συνολικά ο κλάδος                    (1%) 
(iv) το μέγεθος του κλάδου                                                                                      (1%) 
 
(γ) Έστω ότι κάθε επιχείρηση του κλάδου έχει αγοραστεί από τον ίδιο ιδιοκτήτη 
δημιουργώντας ένα μονοπώλιο στην αγορά του προϊόντος χ. Υποτίθεται κάθε 
επιχείρηση λειτουργεί με τις ίδιες συνθήκες όπως πριν την εξαγορά.  
(i) Να βρεθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα κλείσει ο μονοπωλητής ώστε να 
μεγιστοποιήσει το κέρδος του.                                                                                (8%) 
(ii) Να συγκριθεί η συνολικά παραγόμενη ποσότητα και η τιμή του προϊόντος χ  πριν 
και μετά την δημιουργία του μονοπωλίου.                                                              (2%) 
 
 
 



ΑΣΚΗΣΗ 4  (10%)
 
Μια επιχείρηση πωλεί 1000 μονάδες του προϊόντος χ εβδομαδιαίως στην τιμή των 
450 χρηματικών μονάδων (χ.μ.) την μονάδα. Για κάθε 10 χ.μ. έκπτωση οι πωλήσεις 
αυξάνονται κατά 100 μονάδες εβδομαδιαίως. 
(α) Να βρεθεί η συνάρτηση ζήτησης του προϊόντος χ.                                           (4%) 
 
(β) Να υπολογιστεί πόση θα πρέπει να είναι η έκπτωση ώστε η επιχείρηση να 
μεγιστοποιεί τα συνολικά της έσοδα.                                                                      (3%) 
 
(γ) Αν το εβδομαδιαίο κόστος παραγωγής δίνεται από την συνάρτηση: 

, να υπολογιστεί πόση θα πρέπει να είναι η έκπτωση ώστε η 
επιχείρηση να μεγιστοποιεί το κέρδος της.                                                             (3%) 

68000 150TC q= +

 
 
 

ΑΣΚΗΣΗ 5  (15%)
 

Ι.  Η συνάρτηση οριακού κόστους ενός προϊόντος είναι  606
1

MC
q

= −
+

,  

. Να υπολογιστεί η αύξηση του συνολικού κόστους όταν η παραγωγή 
αυξάνει από 300 σε 400 μονάδες.                                                                            (7%) 
0 1000q≤ ≤

 

ΙΙ.  Δίνεται η συνάρτηση ζήτησης 400 10
5d

pq
p
−

=
+

.  Να προσδιοριστεί το σημείο στο 

οποίο η ελαστικότητα της ζήτησης είναι μοναδιαία.                                               (8%) 
 
 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 6  (13%)
 
 
Ι.  Η καμπύλη Lorenz: ( )L x ,  χρησιμοποιείται για την περιγραφή της 
ανισοκατανομής του εισοδήματος των κατοίκων μιας χώρας. Ο συντελεστής 

ανισοκατανομής ψ  δίνεται από την σχέση: (
1

0

2 ( ))x L x dxψ = −∫ .  Όταν  0ψ =  

υπάρχει τέλεια ισοκατανομή. Έστω οι καμπύλες Lorenz των χωρών Α και Β: 
3 2

( )
2 2A
x xL x = +  και 

23 2( )
5 5B
x xL x = + . Να βρεθεί σε ποια από τις χώρες, Α ή  Β, 

υπάρχει μεγαλύτερη ανισότητα στην κατανομή του εισοδήματος.                         (4%) 
                                       
 
ΙΙ. Το πλεόνασμα του καταναλωτή ( )ΠΚ , δίνεται από το εμβαδόν της περιοχής που 
περικλείεται από την τιμή και την καμπύλη ζήτησης. Αντίστοιχα το πλεόνασμα του 
παραγωγού ,  δίνεται από το εμβαδόν της περιοχής που περικλείεται από την 
τιμή και την καμπύλη προσφοράς.  

(ΠΠ)



Έστω οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς: 
 
Ζήτηση:  25 190 1805dq p p= − +
 
Προσφορά: . 220 160 320sq p p= − +
 
(α)  Να βρεθούν η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.                                              (2%)  
 
(β) Να υπολογιστεί το πλεόνασμα του παραγωγού και του καταναλωτή στην 
ισορροπία.                                                                                                                (7%) 
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