2018 m. Ekonomikos ir verslo olimpiada
Regioninis etapas. II variantas
II užduotis. Ekonomikos ir verslo žinių testas
(Iš viso 30 balų)
Apibraukite vieną teisingą atsakymą ir įrašykite teisingą atsakymą į testo pabaigoje esančią lentelę
(kiekvienas teisingas atsakymas vertinamas 1 balu)
REGISTRACIJOS NR. (kodas)________________________________
1. J. Juodeikis per vasaros atostogas pats suremontavo automobilį. Jis apskaičiavo, kad
nusipirko naudotų automobilio detalių už 150 Eur ir atliko darbų už 380 Eur. Kaip
pasikeitė šalies bendrasis vidaus produktas (BVP):
a) šalies BVP nepakito;
b) padidėjo 150 eurų;
c) padidėjo 380 eurų;
d) padidėjo 530 eurų.
2. Kaip vadinama akcijų rinka, kurioje paskutinius dvejus metus fiksuojamas 10 proc.
metinis akcijų kainų augimas:
a) meškų rinka;
b) bulių rinka;
c) lokių rinka;
d) fenikso rinka.
3. Jeigu palūkanų norma rinkoje sumažėjo, tai skatina:
a) daugiau taupyti ir daugiau skolintis;
b) daugiau taupyti ir mažiau skolintis;
c) mažiau taupyti ir mažiau skolintis;
d) mažiau taupyti ir daugiau skolintis.
4. Atostogos kaimo turizmo sodyboje yra elastinga prekė, nes:
a) paslauga yra pigi;
b) paslauga yra būtina;
c) paslauga neturi pakaitalų;
d) paslauga turi daug pakaitalų.
5. Kodėl turtingas žmogus neturėtų pats prižiūrėti savo namų vejos:
a) todėl, kad jo darbo užmokestis didelis;
b) todėl, kad jis gali mokėti tiems, kas atliks šią paslaugą;
c) todėl, kad jo alternatyviniai kaštai bus per dideli;
d) todėl, kad jis turi taupyti savo laiką.
6. Kotryna dirba kepyklėlėje ir už nuolatinį kasdieninį darbą gauna atlyginimą. Kokia tai
yra pajamų rūšis Kotrynai:
a) išteklių nuoma;
b) darbo pajamos;
c) pelnas;
d) palūkanos.
7. Sviesto kainai rinkoje pakilus:
a) sumažės sviesto paklausos kiekis;
b) sumažės sviesto paklausa;
c) padidės sviesto paklausos kiekis;
d) padidės sviesto paklausa.
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8. Įmonė monopsonistė, vienintelė samdanti visą darbo jėgą šakoje, lyginant su
konkurencine įmone:
a) priima į darbą daugiau darbuotojų ir moka didesnį atlyginimą;
b) priima į darbą mažiau darbuotojų ir moka didesnį atlyginimą;
c) priima į darbą daugiau darbuotojų ir moka mažesnį atlyginimą;
d) priima į darbą mažiau darbuotojų ir moka mažesnį atlyginimą.
9. Nuo ko nepriklauso palūkanų normos dydis rinkoje:
a) skolintojo rizikingumo;
b) skolininko rizikingumo;
c) konkurencijos;
d) pasiūlos ir paklausos pinigų rinkoje.
10. Kas yra nebūdinga kriptovaliutoms:
a) šiuos pinigus į apyvartą išleidžia ir garantuoja centrinis bankas;
b) atsiskaitymui virtualia valiuta netaikomos rinkliavos ar mokesčiai;
c) tai yra nereglamentuoti skaitmeniniai pinigai;
d) ją galima naudoti kaip atsiskaitymo priemonę.
11. Gamyboje technologinis efektyvumas reiškia:
a) žemiausių kaštų gamybos metodą;
b) metodą, kuomet įmonė daro mokslinius tyrimus technologijų plėtrai;
c) metodą, reikalaujantį mažiausiai išteklių pagaminti nustatytą produkcijos kiekį;
d) technologijų naudojimą gamyboje.
12. Darbo paklausa advokatų rinkoje sumažės, kai:
a) padaugės bylų teismuose;
b) sumažės advokatų atlyginimai;
c) daugiau studentų baigs teisės studijas;
d) advokatų darbas bus pakeičiamas technologijų darbu (robotais).
13. Kam yra priskiriama aukštąjį išsilavinimą turinti 60 metų amžiaus moteris, kuri šiuo
metu neturi darbo, tačiau, siekiant gauti pajamų pragyvenimui, prižiūri kaimynų anūką,
yra užsiregistravusi darbo biržoje ir pasirengusi pradėti dirbti:
a) bedarbiams;
b) darbo jėgai;
c) dirbantiesiems;
d) užimtiesiems.
14. Siūlomo darbo kiekis priklauso nuo:
a) pelno dinamikos;
b) gaminamos produkcijos kainos;
c) dirbančių ir ieškančių darbo asmenų skaičiaus;
d) vaikų skaičiaus šeimose.
15. Analitikas nori nustatyti, ar UAB “Klevelis” veikla pastaraisiais metais buvo sėkminga.
Ką jis nagrinės:
a) pinigų srautų ataskaitą;
b) pelno (nuostolių) ataskaitą;
c) buhalterinį balansą;
d) reklaminius leidinius.
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16. Ar Lietuvos centrinis bankas gali supirkti JAV dolerius iš gyventojų:
a) tik pažeistus banknotus;
b) tik tuo atveju, jei JAV doleriai yra iš karto konvertuojami į eurus;
c) taip;
d) ne.
17. Gėlių turguje yra pardavinėjamos tokios pačios raudonos rožės, pirktos iš to paties rožių
importuotojo. Rožės parduodamos už vienodą kainą. Jei norėtumėte pradėti pardavinėti
tokias pačias rožes tame pačiame turguje, jas reikėtų parduoti už tokią pačią kainą. Kokia
tai rinkos struktūra:
a) tobula konkurencija;
b) monopolinė konkurencija;
c) monopolija;
d) oligopolija.
18. Centrinio banko funkcija yra:
a) konsultuoti klientus, suteikti jiems reikiamą ekonominę ir finansinę informaciją;
b) kontroliuoti pinigų pasiūlą;
c) priimti indėlius iš verslininkų ir namų ūkių;
d) didinti pajamų mokesčių tarifus.
19. Jeigu realusis BVP nagrinėjamais metais buvo 150 mlrd. Eur, o nominalusis BVP – 300
mlrd. Eur, tai kainų indeksas tais metais yra:
a) 300;
b) 160;
c) 200;
d) 280.
20. Oligopolinei rinkos struktūrai yra būdinga:
a) kainų karai, grobuoniška kainų politika, karteliai;
b) kainų diskriminacija;
c) kainos priėmimas;
d) reklamos draudimas.
21. Kuris teiginys apie debeto kortelę yra teisingas:
a) ja galima atsiskaityti ne tik banko sąskaitoje esančiais pinigais;
b) ji naudojama kaip alternatyva gryniesiems pinigams atsiskaitant už prekes ir
paslaugas;
c) ja naudojantis galima išleisti daugiau pinigų, nei yra sąskaitoje;
d) ji suteikia galimybę pirkti skolon.
22. Kuri iš pateiktų lygybių yra teisinga:
a) įmonės turtas + įmonės įsipareigojimai = nuosavas kapitalas;
b) įmonės turtas + nuosavas kapitalas = įmonės įsipareigojimai;
c) įmonės turtas – įmonės įsipareigojimai = nuosavas kapitalas;
d) įmonės turtas – įmonės įsipareigojimai + nuosavas kapitalas = 0.
23. Kaip padidinti daržovių vartojimą:
a) padidinti kainą;
b) padidinti perkamus kiekius esant toms pačioms kainoms (pavyzdžiui, socialine reklama);
c) panaikinti ūkininkams subsidijas už daržovių auginimą;
d) atpiginti vaisius.
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24. Obligacijos yra:
a) nuosavybę rodantis dokumentas, vertybinis popierius, suteikiantis teisę į dalį jas išleidusios
institucijos pelno, o likvidavimo atveju – į turto dalį;
b) investiciniai instrumentai, kurių vertė priklauso nuo tokių kitų vertybinių popierių kaip
akcijos ar žaliavos;
c) banke padėti pinigai, už kuriuos mokamos palūkanos;
d) viena iš investicinių priemonių, kai savo pinigus gali paskolinti pasirinktai įmonei ar
šaliai.
25. Šokolado rinkoje pakilo kaina ir sumažėjo perkamas kiekis, kai:
a) žmonės pradėjo daugiau sportuoti;
b) cukraus pardavėjai padidino kainas;
c) sumažėjo perkamas šokolado kiekis dėl jo poveikio sveikatai;
d) valstybė sumažino mokesčius importuojamam šokoladui.
26. Kokiam nedarbo tipui priskiriamas šiuo metu darbo neturintis informacinių technologijų
specialistas, pats išėjęs iš darbo:
a) laikinajam;
b) sezoniniam;
c) sruktūriniam;
d) cikliniam.
27. Praėjusiais metais šeima dalyvavo žemiau nurodytose veiklose. Kuri iš jų yra įtraukta į šių
metų BVP:
a) šeima nusipirko naują automobilį iš prekybos salono;
b) šeima nusipirko naudotą šaldytuvą;
c) šeima įsigijo naujų akcijų;
d) neįtraukta nė viena veikla.
28. Jeigu metinė sudėtinių ir paprastųjų palūkanų norma yra vienoda ir lygi 5 proc., kuriuo
atveju per 10 metų sukaupsime didesnę pinigų sumą:
a) paprastųjų palūkanų;
b) sudėtinių palūkanų;
c) vienodą;
d) palūkanų rūšis nedaro įtakos pinigų kaupimui.
29. Jūsų verslas yra kepykla. Kepate skirtingų rūšių bandeles. Ingredientai (miltai, sviestas,
cukrus), skirti bandelei iškepti, bus priskiriami prie:
a) kintamų kaštų;
b) pastovių kaštų;
c) ribinių kaštų;
d) bendrųjų kaštų.
30. Kuri iš nurodytų žmonių grupių labiausiai laimi, jei ekonomiką paveikė nelaukta 3 proc.
infliacija:
a) šeima, išnuomojusi būstą 3 metams su nekintančiu nuomos mokesčiu;
b) šeima, paėmusi paskolą būstui su fiksuota palūkanų norma ir privalanti ją grąžinti per
10 metų;
c) Adomas, kuris yra vertybinių popierių savininkas;
d) Ieva, turinti pastovias pajamas.

Regioninis etapas. II variantas

Testo atsakymų lentelė. II variantas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

a
11.
c
21.
b

b
12.
d
22.
c

d
13.
a
23.
b

d
14.
c
24.
d

c
15.
b
25.
b

b
16.
d
26.
a

a
17.
a
27.
d

d
18.
b
28.
b

a
19.
c
29.
a

10.
a
20.
a
30.
b

Regioninis etapas. II variantas

