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Oldja meg a feladatlapot!
1. Írja le a javak meghatározását és csoportosítását!

2. Egészítse ki a mondatokat a gazdasági körforgás elemeinek nevével!
A(z) …………………folyamatában a többlet termékek új tulajdonoshoz kerülnek.
A(z) ………………. a javak, szolgáltatások létrehozása.
A(z) ………………... során a termékek a végső fogyasztóhoz kerülnek, megvalósul a
termelés célja.
A(z) …………………… során a termelési tényezők hozzájutnak jövedelmükhöz.
3. Igaz-hamis mondatok. A hamis mondatokat javítsa ki vagy indokolja döntését!
a) A közgazdaságtan 3 alapkérdése a mit termeljek, mennyiért termeljek, kinek
termeljek kérdések.

b) A tőkejavak olyan szabad javak, amelyeket a további termelési folyamatban
felhasználunk

c) A vállalkozó az a speciális ismeretekkel, készségekkel, és képességekkel
rendelkező személy, akinek feladata az összes többi termelési tényező egységbe
szervezése, működtetése, irányítása.

d) A közgazdaságtant a döntések és választások tudományának nevezzük, mert a
gazdasági javak nem állnak korlátlan mértékben rendelkezésre.

e) A szolgáltatások lehetnek anyagi jellegűek és tárgyi jellegűek.

f) Piaci időtáv alatt meg lehet változtatni a vállalkozás anyagbeszerzését.

g) a vállalkozás költségei a termelt mennyiséggel egyenes arányban növekednek.

h) Az átlagköltséget kiszámolhatjuk, ha az átlagos változó költséget és a fix költséget
összeadjuk.

i) A normál profit olyan alternatív költség, melyet a vállalkozás nem számolhat el
explicit költségei között.

j) Az amortizáció értéke nem szerepel a számviteli költségek között.

4. Párosítsa össze a meghatározásokat a fogalmakkal és írja be a betűjeleket a táblázatba!
Figyelem, nem mindegyik fogalomhoz tartozik meghatározás!
A) Az explicit és az elszámolható implicit költségek összege
B) Az összes gazdasági költség és az implicit költségek különbsége
C) Tóth Pál új vállalkozást indít, ezért felmondta munkaviszonyát, így a következő
hónaptól nem kap munkabért.
D) Az árbevétel és a számviteli költségek különbsége.
E) Nem érdemes folytatni a vállalkozást, ha értéke negatív.
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5. Mi a különbség a két fogalom között?
- elsüllyedt költség – alternatív költség

-

határköltség – teljes költség

-

átlagos változó költség – átlagos fix költség

Leadás módja: Papír alapon vagy elektronikus úton, a szöveg elektronikus úton
készíthető, Times new roman betűtípus alkalmazásával Átadás személyesen a tanórán
vagy e-mailben a hars.edit@harsanyi-bp.hu e- mail címre.
Ne feledkezzen meg a név és osztály feltüntetéséről !

