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Examenul de bacalaureat na țional 2017 
Proba E. d) 
Economie 

 Varianta 4 
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din 
filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

I. TÉTEL (30 pont) 
Írd a vizsgalapra a helyes válasznak megfelelő betűt: 
 

1. Általános értelemben a gazdasági hasznosságot meghatározza: 
a. a termék mérete 
b. a termék belső tulajdonságai 
c. a vásárlók fogyasztói preferenciái 
d. a reklám minősége.                3 pont 

 
2. Az az eset, hogy az árak 10%-os emelkedése az eladott mennyiség 20%-os csökkenését 
eredményezi, a következő típusú keresletet tükrözi: 

a. rugalmas 
b. tökéletesen rugalmatlan 
c. egységnyi rugalmasságú 
d. tökéletesen rugalmas.                3 pont  
 

3. Az ésszerű fogyasztó az a gazdasági szereplő, amely: 
a. nem veszi figyelembe a szubjektív preferenciáit 
b. a lehető legkevesebbet költ a rendelkezésre álló jövedelméből 
c. adott jövedelem mellett a lehetséges maximális megelégedettséget éri el 
d. csak a legszükségesebb javakat vásárolja meg.             3 pont  
 

4. Az a piac, amelyen nem  léteznek belépési/kilépési korlátok a termelők számára: 
a. monopólium 
b. oligopólium 
c. tökéletes versenyű piac 
d. monopolisztikus versenyű piac.               3 pont 
 

5. A műszaki tőke elemeinek álló- és forgótőkére való felosztási kritériuma: 
a. a beszerzés 
b. a fogyasztási mód 
c. kopás 
d. amortizációs lehetőség.                3 pont 
 

6. A termelési tényezők kombinációjának legfontosabb hatékonysági mutatója: 
a. határhaszon 
b. határköltség 
c. egy termelési tényező határtermelékenysége 
d. az eladásokból származó határbevétel.              3 pont 
 

7. Ha a helyettesített tényező határtermelékenysége kisebb, mint a helyettesítő tényező 
határtermelékenysége, akkor a helyettesítési határráta: 

a. nulla 
b. kisebb mint 1 
c. nagyobb mint 1 
d. tart a végtelen fele.                3 pont 
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8. A munkaerőpiacon a munkaerő-kereslet növekedése és ezzel egyidőben a munkaerő-kínálat 
csökkenése ezt eredményezi: 

a. reálbér csökkenése 
b. a foglalkoztatottság mértékének csökkenése 
c. az egyensúly fizetés növelése 
d. a profitráta csökkenése.                3 pont 
 

9. Ha egy cég teljes bevétele kisebb százalékban csökken, mint a termelési költség 
csökkenése, akkor a profitráta a költség függvényében: 

a. nagyobb, mint a profitráta a tőke függvényében 
b. egyenlő az üzleti forgalom függvényében számolt profitrátával 
c. állandó marad 
d. nő.                   3 pont 
 

10. Rendszerint és normális körülmények között ha a pénzpiaci kamatláb nő, akkor az értékpapírok 
árfolyama a tőzsdén: 

a. állandó marad 
b. megduplázódik 
c. nincs befolyásolva 
d. csökken.                  3 pont  
 
 

II. TÉTEL (30 pont) 
1. Írd át a vizsgalapra a következő táblázatot: 

 
Idő 
(T) 

Ár 
(p.e./db.) 

Kereslet 
(db.) 

Kínálat 
(db.) 

Túlkereslet 
(db.) 

Túlkínálat 
(db.) 

T1 4000 800 300   
T2 4500 700 400   
T3 5000 600 450   
T4 5100 500 500   
T5 5300 400 650   

 

A. Egészítsd ki a táblázat oszlopait. 
B. Ábrázold grafikusan a kereslet és a kínálat alakulását T1-T5 időintervallumban 
C. Pontosítsd a grafikonnak megfelelően: 

a) a képződött egyensúlyi mennyiséget, 
b) az egyensúlyi mennyiségnek megfelelő árat.            12 pont  

 

2. Egy gazdasági szereplő egy 30.000 p.e. összegű hitelszerződést köt egy bankkal 3 éves 
lejárattal, az éves kamatláb 10%. 
A. Tudva, hogy a hitelt három egyenlő részletben fizeti vissza évente, feltüntetve a számítások 
elvégzéséhez felhasznált képleteket, jelöléseket és műveletsorokat, számítsátok ki: 
 a) a gazdasági szereplő által a harmadik évben fizetendő összeget; 
 b) a felvett hitel teljes kamatának összegét. 
B. Feltételezve, hogy a hitelt három évre igényli tőkésítve, számítsd ki a fizetendő kamat összegét 
ebben az esetben, feltüntetve a számítások elvégzéséhez felhasznált képleteket, jelöléseket és 
műveletsorokat.               18 pont  
 
 

III. TÉTEL (30 pont) 
Válaszolj az alábbi kérdésekre: 
1. Határozd meg az állótőke fizikai kopásának fogalmát.            6 pont  
2. Nevezd meg a piacgazdaságban együttlétező három tulajdonformát.        12 pont  
3. Számszerű adatok felhasználásával mutasd be a nominálbér százalékos változását abban az 

esetben, ha a reálbér indexe 95%, és az árak 30%-al növekedtek.          6 pont  
4. Támaszd alá a következő kijelentés helyességét: A telítettségi pont eléréséig a határhaszon 

pozitív és csökkenő.                6 pont  


