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Examenul de bacalaureat 2012 

Proba E. d) 
Proba scris ă la Economie 

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

VARIANTA 1 
 

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

 
 
I. TÉTEL              (30 pont)  
A. Olvassátok el figyelmesen a következő kjelentéseket.  

1. A szükségletek kialakulásának szubjektív feltétele az egyének kívánságai és vágyai. 
2. Az összhaszon a határhasznosságok összege. 
3. A kínálat változásának legfontosabb tényezője az ár. 
4. A keresletet befolyásoló egyik tényező a vásárlók jövedelme. 
5. A természeti erőforrások a származékos erőforrások csoportjába tartoznak. 
6. A haszonáldozat költség a több lehetőség közül kiválasztott legjobb alternatíva költségét 

jelenti. 
7. Oligopólium versenyű piacon az eladók befolyásolhatják a piaci árat. 

 
Követelmények:  

a. Az első öt (1-től 5-ig) kijelentésre vonatkozóan, jelöljétek a kijelentésnek megfelelő számot, 
és a számnak megfelelően tűntessétek fel I betűvel, ha a kijelentés igaz, vagy H betűvel, 
ha a kijelentés hamis.         15 pont 

b. A 6. kijelentést fogalmazzátok át, helyettesítsétek a kérdéses szót/kifejezést úgy, hogy a 
kijelentés igaz legyen.         3 pont 

c. Magyarázd meg a 7. kijelentés helyességét.      2 pont 
 
B. Írjátok át a vizsgalapra a következő táblázatot: 

ÁR (p.e./db.) Keresett mennyiség 
(db.) Kínált mennyiség (db.) 

350   
300   
280   
260   

 
Követelmények: 

a. Egészítsétek ki az adott táblázatot tetszőleges értékekkel – azaz a „Keresett mennyiség” és a 
„Kínált mennyiség” oszlopokat -, figyelembe véve az árváltozással való összefüggés 
törvényszerűségét.         4 pont  

b. Számítsátok ki a kereslet árrugalmassági együtthatóját, abban az esetben, ha az ár 50 
p.e.-el csökkent, feltüntetve a számítások elvégzéséhez használt képletet is. 6 pont  

Megjegyzés: A számításokat egy tizedessel kell végezni. 
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II. TÉTEL              (30 pont)  

A. a. Feltüntetve a számítások elvégzéséhez használt képletet, számítsátok ki a forgalomban 
levő pénztömeg százalékos növekedését abban az esetben, ha a lebonyolított adás-vételi 
ügyletek pénzértéke megduplázódik, és a pénz forgási sebessége 20%-al nő.   10 pont  
Megjegyzés: A számításokat egy tizedessel kell végezni. 
b. Állapítsátok meg, milyen irányban változik az összhasznosság abban az esetben, ha a 
termékfogyasztás a telítetettségi pontig nő, részletesen bemutatva azt a gondolatmenetet, 
mely megalapozza az összhasznosság változására vonatkozó előrejelzést.   10 pont 
 
B. Adott évben egy cég 1.000 db terméket állít elő a következő költségekkel: nyersanyag 1 
millió p.e, a termelésben felhasznált üzemanyag és energia 220 000 p.e, a termelésben 
résztvevő személyzet munkabére 300 000 p.e, az évi amortizáció 40 000 p.e, az épület bérleti 
díja 150 000 p.e, az adminisztratív személyzet munkabére 50 000 p.e. Következő évben a cég 
megduplázza a termelését, ugyanolyan minőségi feltételek mellett és ugyanolyan áron kínálva 
a terméket, a termék ára 2 000 p.e. A változó költségek 60%-al nőnek. 
Feltüntetve a számítások elvégzéséhez használt képleteket és megnevezve a felhasznált 
rövidítéseket, szimbólumokat, a fenti adatok alapján számítsátok ki: 
a. a teljes költséget az első évben, 
b. a profit tömegét a második termelési évben.      10 pont  

 
III. TÉTEL              (30 pont)  
Válaszoljatok mindegyik követelményre: 

A. Határozzátok meg a munkaerőkereslet fogalmának gazdasági jelentését.   6 pont  
B. Nevezzetek meg három olyan feltételt, amelyek befolyásolhatják a termelési tényezők 

termelékenységét.         12 pont  
C. Olyan konkrét gazdasági szituációra adjatok példát, amely tükrözi egy határidős tőzsdei 

ügyletet lebonyolító eladó nyereségét.       6 pont  
D. Magyarázzátok meg röviden, hogy miért volt a pénz megjelenésének kiindulópontja az 

árucsere.           6 pont  
 


