
harmadik forduló (20- lecke) 

I. Tankönyvi témához kapcsolódó feladatok 

1. A felsorolt helyek közül válasszátok ki azokat, amelyek a piac fogalomkörébe 

tartoznak! 

a) Internetes webáruház 

b) Online piactér 

c) Stadion 

d) Tőzsde 

e) Piacfelügyeleti hatóság székháza 

f) Városi Nagyáruház 

2. A Szörcs Rt. felkért, hogy végezz piackutatást a Szupiszörpi értékesítésének 

alakulásáról, hogyan lehetne az eladott mennyiséget növelni. Sztoria 

segítségével elvégeztétek a munkát, és megállapítottátok, ha a Szörcs Rt. a 

Szupiszörpi 250 forintos árát 10 százalékkal csökkenti, akkor a hetenkénti 

30 000 palackos kereslet várhatóan 12%-kal növekedni fog. 

Mennyi lesz a Szupiszörpi új, 10 százalékkal csökkentett ára? 

A Szupiszörpi új ára ……… forint lesz (225) 

Hány palackra lesz hetente kereslet, ha a felmérés helyes volt? 

Hetente …………… palackra lesz kereslet. (33 600) 

Várhatóan mennyivel változik meg a Szörcs Rt. árbevétele, ha csökkenti az árat, és az 

előrejelzés szerint nő a kereslet? 

Az árbevétel …………. forinttal változik. {(33 600 x 225) – (30 000 x 250) = 60 000} 

3. Az alábbi felsorolásból válasszátok ki azokat a termékpárokat, amelyek 

egymás helyettesítő termékei lehetnek! 

a) kifli – zsömle 

b) vaj – margarin 

c) horgászbot – horgászzsinór 

d) eperlekvár – málnalekvár 

e) mobiltelefon - memóriakártya 

f) talicska – kézikocsi 

g) projektor – vetítővászon 

4. Melyik a helyes sorrend? 

a) igény – szükséglet – kereslet 

b) igény – kereslet – szükséglet 

c) szükséglet – kereslet – igény 

d) szükséglet – igény – kereslet 

  



5. A pénzváltónál a következő kiírást látjátok: euró vételi árfolyam 316 forint, 

euró eladási árfolyam 318 forint. Ha szeretnétek venni 200 eurót, mennyit kell 

érte fizetnetek? 

……….. forintot. (63 600) 

6. Az alábbi felsorolásból válasszátok ki azokat az országokat, amelyekben az 

euró a törvényes fizetőeszköz! 

a) Csehország 

b) Szlovákia 

c) Bulgária 

d) Olaszország 

e) Svédország 

f) Ausztria 

g) Lettország 

7. A kamaszkorba lépve gyorsan nősz, a nadrágod ismét kicsi lett. Az új nadrág 

4 500 forintba került az általános forgalmi adóval együtt. Anyukád azonban 

tudni szeretné, hogy ebből mennyi az általános forgalmi adó, és tőled vár erre 

választ. Kicsit gondolkodnod kell, de szerencsére a közelben van Pí, és együtt 

hamarosan megoldjátok ezt a talányt. Mennyi általános forgalmi adót 

fizettetek, ha az áfa kulcsa 27%? 

a) Körülbelül 956 forintot 

b) Körülbelül 1 215 forintot 

c) Körülbelül 1 416 forintot 

d) Körülbelül 745 forintot 

8. A felsoroltak közül melyek azok az adók, amelyek a háztartások zsebét 

terhelik? 

a) társasági adó, szociális hozzájárulási adó 

b) személyi jövedelemadó, általános forgalmi adó 

c) szakképzési hozzájárulás, kata 

  



II. Általános gazdasági kérdések 

1. A konzervdobozon azt olvassátok, hogy a nettó tömeg 800 gramm. A mérleg azonban 

900 grammot mutat. Hány grammot nyom az üres konzervdoboz? 

a) 1 700 

b) 100 

c) 200 

2. Az Európai Unió tagországai egymás között 

a) vámmentesen kereskednek. 

b) vámmentesen kereskednek az élelmiszerek kivételével. 

c) vámmentesen kereskednek, de a szegényebb tagországoknak megengedik 5% vám 

kivetését. 

3. Az Európai Unió következő hétéves költségvetési ciklusa 

a) 2020-ban kezdődik. 

b) 2021-ben kezdődik. 

c) 2022-ben kezdődik. 

4. Az EU jogalkotó intézménye az Európai Parlament, amelynek a hivatalos székhelye: 

a) Strasbourg 

b) Brüsszel 

c) Bécs 

5. Magyarország legfontosabb külkereskedelmi partnere, akivel a legnagyobb forgalmat 

bonyolítjuk: 

a) Ausztria 

b) Németország 

c) Kína 

6. Melyik uniós tagállam fővárosa Ljubljana? 

a) Ciprus 

b) Málta 

c) Szlovénia 

7. Az alábbi állítások közül válaszd ki az igazakat! 

a) A fejlett országok ökológia lábnyoma nagyobb, mint a fejlődő országoké. 

b) Az ipar egyre növeli a részesedését a GDP-ből a szolgáltatási szektor rovására. 

c) A mezőgazdaságban alkalmazott vegyszerek növelik a méhek mézgyűjtő képességét. 

d) A megújuló energiaforrások alkalmazása segítheti a fenntartható fejlődést. 

e) A tömegessé váló turizmus és légiközlekedés komoly környezetterhelést okoz. 

f) A táppénzt azok az anyukák kapják, akik nem tudják szoptatni az újszülött 

gyermeküket, és ebből vásárolhatják meg a csecsemőtápszert.  



III. Logikai feladatok 

1. Ha kilencszer feldobtatok egy pénzdarabot, és mindig írás lett, akkor mennyi 

esélye van annak, hogy a tizedik dobásra is írás lesz? 

a) 10 százalék 

b) 100 százalék 

c) 90 százalék 

d) 50 százalék 

2. Ha két honfoglaló magyar vitéz két ló hátáról két perc alatt két nyilat tudott 

kilőni, akkor tíz magyar honfoglaló vitéz tíz ló hátáról tíz perc alatt hány nyilat 

tudott kilőni? 

………………… nyilat tudtak kilőni. (50) 

3. A mesebeli piacon igen vegyes társaság gyűlt össze, hogy alkudjanak egy 

varázslatos selyemkendőre. Ott volt néhány görög isten, középkori 

tornagyőztes lovagok, akik minden párbajban sértetlenek maradtak, egy híres 

török, és még egy küklopsz is tiszteletét tette. Mivel már sötét volt, nem nagyon 

lehetett látni őket, de a tűz fénye megcsillant a 16 tágra nyitott szemben. 

Hogy hívták a török alkudozót? 

a) Szulejmán 

b) Gül Baba 

c) Jumurdzsák 


