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

 Varianta 7 
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. Rövid távon ha a termelés mennyisége nő, akkor szükségszerűen: 
a. az átlagos fix költség nő 
b. a változó költség csökken 
c. a teljes költség nő 
d. a fix költség csökken.                3 pont  

 
2. Ha egy termék fogyasztásának egységnyi növelésével az összhaszon állandó marad, akkor 
ez azt jelenti, hogy ennek a termékegységnek a határhaszna: 

a. növekedett 
b. negatív 
c. állandó 
d. nulla.                  3 pont  
 

3. Ha a szükségletek gyorsabban növekednek és diverzifikálódnak, mint a kielégítésük 
lehetőségei, akkor: 

a. az erőforrások ésszerűbb elosztását kell bevezetni 
b. az állam nagy áldozatokkal előállítja a fogyasztási javakat 
c. a szükségletek korlátozódnak, míg az erőforrások kimerülnek 
d. a gazdaság fejlődésével biztosítani kell minden szükséglet kielégítését.         3 pont  
 

4. Különböző termékek kínálata nagy számú eladó által a következő piactípusra jellemző: 
a. tökéletes 
b. helytelen 
c. oligopólium 
d. monopolisztikus.                 3 pont  
 

5. Hosszú távon az egyik olyan tényező, mely szükségessé teszi a nominálbér növekedését: 
a. a törvény által garantált országos minimálbér szintjének csökkenése 
b. az alkalmazók szükségleteinek folyamatos diverzifikálódása 
c. a termelési tényezők költségeinek csökkenése 
d. az új generáció képzési és szakképzési költségeinek növekedése.          3 pont  
 

6. A kötelező tartalékráta növelésével a központi bank egyik célja: 
a. a munkaerő-kereslet ösztönzése 
b. a pénztömeg csökkentése 
c. a hitelkínálat növelése 
d. a banki kiadások csökkentése.               3 pont 
 

7. Ha minden más feltétel változatlan marad, akkor azonos irányban változnak: 
a. a teljes költség és a termelési költség alapján számolt profitráta 
b. a tőke évi forgási száma és a profit tömege 
c. a reálbér és a fogyasztási javak ára 
d. az egységnyi költség és az egységnyi profit.             3 pont  
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8. Gazdasági értelemben munkaerő szükségletet képvisel, anélkül, hogy munkaerő-keresletté 
válna: 

a. egy alkalmazott által elvégzett munka, ugyanis a bér egyfajta jövedelem 
b. az ideiglenes szerződés alapján elvégzett munka, az állami hozzájárulások befizetése nélkül 
c. a személyes szükségletek kielégítése céljából történő háztartási tevékenység 
d. a tanárok munkája, ugyanis ez nem a gazdaság területén, hanem állami szektorban nyújtott 
szolgáltatás.                       3 pont  

 
9. A munkatényező fogyasztása kifejezhető: 

a. csak pénzértékben 
b. a fajlagos fogyasztás formájában 
c. úgy fizikai, mint pénzértékben  
d. az amortizáció által.                3 pont  
 

10. A tulajdonost megillető tulajdonjogok teljes elidegenítése nem  történik meg: 
a. adományozás által 
b. eladással 
c. örökléssel 
d. bérbeadással.                 3 pont  
 
 
II. TÉTEL (30 pont) 
1. Írd át a vizsgalapra a következő táblázatot: 

 

Ár 
(p.e./db.)  

Keresett mennyiség  
(db.)  

A helyzet 

Kínált 
mennyiség 

(db.) 

Keresett mennyiség  
(db.) 

B helyzet 
1  100  
2  200  
3  300  

 
A. Egészítsd ki a táblázat oszlopait tetszőleges adatokkal, tudva, hogy az ár és a keresett mennyiség 
összefüggését kell tükrözniük egy termékre vonatkozóan, és a B helyzetet a fogyasztók igényeinek 
csökkenése jellemzi. 
B. A táblázatba beírt számadatok alapján számítsd ki a kínálat árrugalmassági együtthatóját abban 
az esetben, ha az ár 3-ról 6 p.e.-re emelkedik, és a kínált mennyiség eléri a 600 db.-t, pontosítva a 
számítások elvégzéséhez használt képletet, és a kapott eredmény alapján állapítsd meg a kereslet 
árrugalmasságának típusát. 
C. A táblázat adatainak felhasználásával ábrázold grafikusan a kínálat függvényét.      12 pont  
 
2. Egy cég, mely 1000 db. terméket gyárt, 100.000 p.e. egységárat alkuszik ki a piacon, így 20%-
os profitrátát biztosít a tőke függvényében. A profit az üzleti forgalom 30%-t képezi, míg a 
bérköltség egyenlő az anyagi költséggel. Feltüntetve a számítások elvégzéséhez felhasznált 
képleteket, jelöléseket és műveletsorokat, számítsátok ki:  
A. a felhasznált műszaki tőke értékét; 
B. a termelési költséget; 
C. az állótőke fogyasztását abban az esetben, ha az elfogyasztott  forgótőke 30 de mill. p.e. 
                  18 pont  
 
III. TÉTEL (30 pont) 
Válaszolj az alábbi kérdésekre: 
1. Határozd meg a pénz forgási sebessége fogalmat   .         6 pont  
2. Nevezd meg a gazdasági hasznosság három szubjektív feltételét.        12 pont  
3. Számszerű adatok felhasználásával mutasd be a reálbér százalékos változását, ha a 

fogyasztási javak ára nő.                6 pont  
4. Támaszd alá a következő kijelentés helyességét: A termelési tényezők kombinációjának 

hatékonysága a vállalkozó rátermettségét tükrözi.            6 pont  


