
Negyedik forduló (20-25. leckék alapján) 

I. Tankönyvi témához kapcsolódó feladatok 

1. Az alábbi táblázat egy termék keresletét és kínálatát mutatja a felsorolt árak 

mellett. A táblázat adatai alapján válaszoljatok a kérdésekre: 

 1 2 3 4 5 6 7 

ár (Ft) 100 150 200 250 300 350 400 

kereslet (db) 6 000 5 800 5 300 4 400 3 200 2 700 1 000 

kínálat (db) 3 500  3 700 4 100 4 400 5 000 5 400 6 000 

a) Melyik az az ár, amely mellett a kereslet és a kínálat egyensúlyban van? …….. (250) 

b) Hány százalékkal magasabb az ár a 7. oszlopban, mint az 1. oszlopban? …………(300) 

c) Hányas számú oszlopokban van túlkínálat a piacon? ……………………. (5, 6, 7) 

d) Hányas számú oszlopokban van hiány a piacon? ……………………. (1, 2, 3) 

e) Hányas számú oszlopokban van fölösleg a piacon? ……………………. (5, 6, 7) 

f) A 300 forintos árnál hány százalékkal marad el a kereslet a kínálattól? …………. (36) 

g) Melyik ár mellett lenne egyensúlyban a kereslet és a kínálat, ha egy reklám hatására a 

kereslet minden ár mellett a kétszeresére növekedne? ……….. (350) 

2. Az alábbi felsorolásból válasszátok ki azokat a tulajdonságokat, amelyek 

fontosak ahhoz, hogy egy dolog betöltse a pénz szerepét! 

a) Legyen fényes és csillogó. 

b) Legyen jól osztható. 

c) Legyen rajta címer. 

d) Legyen tartós, ne kopjon gyorsan. 

e) Legyen fej és írás oldala. 

f) Legyen könnyen szállítható. 

g) Legyen kis mennyiségben is nagy értékű. 

3. Jellemzően kik szoktak vásárolni a fogyasztási cikkek piacán? 

a) Az állam 

b) A háztartások 

c) A fitnesz szalonok és konditermek 

d) A vállalkozások 

4. A következő felsorolásból válasszátok ki azokat az árukat, amelyek pénzként is 

funkcionáltak valamikor! 

a) tinó 

b) kagyló 

c) gemkapocs 

d) golyóstoll betétje 

e) tea 

f) mignon 

g) só 



5. Válasszátok ki azokat a javakat a felsorolásból, amelyeknek várhatóan 

növekszik a kereslete, ha emelkedik a túrós táska – de csak a túrós táska – ára! 

a) parizer 

b) lekváros táska 

c) rozskenyér 

d) sajtos roló 

6. Az alábbi felsorolásból válasszátok ki azokat, amelyek az euróra vonatkoznak! 

a) Norvégia pénze. 

b) 2002. január 1-én vezették be készpénzként is. 

c) Kibocsájtását az Európai Központi Bank felügyeli. 

d) Árfolyamát a dollárhoz igazítják. 

e) A dán korona árfolyamát hozzá igazítják. 

7. A kereslet törvénye azt mondja ki, hogy 

a) ha egy termék ára csökken, akkor abból várhatóan többet fognak vásárolni, 

b) ha egy termék ára csökken, akkor abból várhatóan kevesebbet visznek majd a piacra, 

c) ha egy termék ára csökken, akkor az őt helyettesíteni képes termékből várhatóan 

csökkenni fog a kereslet. 

  



II. Általános gazdasági kérdések 

1. Ha a kenyér ára 10 százalékkal emelkedett, akkor ugyanannyi pénzért, amennyibe 

korábban került a kenyér, most 

a) nem egészen 10 százalékkal kevesebb kenyeret tudunk vásárolni, 

b) 10 százalékkal kevesebb kenyeret tudunk vásárolni, 

c) több mint 10 százalékkal kevesebb kenyeret tudunk vásárolni. 

2. Fizethetünk-e Magyarországon egy üzletben euróval? 

a) Igen, bárkinek joga van Magyarországon is euróval fizetni. 

b) Igen, ha az üzlet úgy dönt, hogy eurót is elfogad. 

c) Igen, ha erre előzetesen engedélyt kér az üzlet a Magyar Nemzeti Banktól. 

3. Érvényes-e a kötelező jótállás a termékre, ha azt nem a használati útmutatóban írtak 

szerint használtuk? 

a) Ha nem szándékosan követtük el a hibát, akkor igen. 

b) Ebben az esetben nem érvényes a jótállás. 

c) Igen, ha a termék ára a 10 000 forintot meghaladta. 

4. Melyik szomszédunk fizetőeszköze a hrivnya? 

a) Szerbia 

b) Ukrajna 

c) Szlovénia 

5. Az élelmiszerek címkéjén kötelezően föl kell tüntetni többek között 

a) A nevét, az összetevőit, a tápértékét és az elkészítés módját. 

b) A nevét, az összetevőit, a tápértékét, és külön kiemelve az allergéneket. 

c) A nevét, az összetevőit, a tápértékét és a fogyasztási hőmérsékletét. 

6. A deviza vételi és eladási árfolyama 

a) általában ugyanaz, mint a valuta árfolyama, 

b) általában az ügyfél számára kedvezőbb, mint a valuta árfolyama, 

c) általában az ügyfél számára hátrányosabb, mint a valuta árfolyama. 

7. Az alábbi, pénzre vonatkozó felsorolásból válasszátok ki az igaz állításokat! 

a) A piacgazdaság nagyon jól működik pénz nélkül is. 

b) A pénznek többféle funkciója is van, lehet például értékmérő és elszámolási 

egység is. 

c) A pénz szerepét gyakran különféle áruk töltötték be. 

d) Az arany csak akkor lett pénz, amikor érméket készítettek belőle. 

e) Az ókori görögök nyársakat (obolosz->obulus) is használtak pénzként. 

f) A tojás nagyon alkalmas pénznek, mert mindenki használja étkezésre. 

g) A pénz szerepét betöltő dolognak jól oszthatónak kell lennie. 

  



III. Logikai feladatok 

1. Péter azt mondja Pálnak: fogadjunk 1 000 forintba, hogy ha te adsz nekem 2 000 

forintot, akkor én 3 000 forintot adok neked vissza. Pál rááll a fogadásra, és 

2 000 forintot ad Péternek. Péter visszaad neki 3 000 forintot, így megnyerte a 

fogadást. 

Mennyi hasznot hozott Péternek a megnyert fogadás? 

Péternek a fogadás …….. forint hasznot hozott (0 vagy nulla) 

2. A Csendes-óceánon három luxus óceánjáró találkozik, majd egy negyedik hajó 

is csatlakozik hozzájuk. Mindegyik 500 méterre van a másiktól, vagyis bármely 

két hajó között 500 méter a távolság. 

A megoldás helyére egyetlen, alanyesetben álló szót írjatok! 

A négy hajó közül az egyik ………………………… . (tengeralattjáró) 

3. Egy vízilabda csapat tagjainak átlagéletkora 24 év. Az egyik játékos kétperces 

kiállítást kap, így a pályán maradók átlagéletkora pontosan egy évvel csökkent. 

Hány éves volt a kiállított játékos? 

A kiállított játékos …………… éves volt. (30 éves volt, mert a vízilabdát heten játsszák.) 


