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2022 m. Ekonomikos ir verslo olimpiada                                                               Regioninis etapas.  

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. SWIFT yra: 

 

a. Tarptautinė tarpbankinių finansinių atsiskaitymų organizacija 

b. Galimybė iškeisti savo šalies valiutą į kitą valiutą 

c. Tarptautinė bankų asociacija 

d. Ši santrumpa neturi jokios prasmės 

 

2. Rusijai ribojant gamtinių dujų išgavimą ir tiekimą: 

 

a. Pasaulinė dujų pasiūlos kreivė kils į viršų ir kainos kils 

b. Pasaulinė dujų pasiūlos kreivė leisis žemyn ir kainos kils 

c. Pasaulinė dujų pasiūlos kreivė kils į viršų ir kainos mažės 

d. Pasaulinė dujų pasiūlos kreivė leisis žemyn ir kainos mažės 

 

3. Minimalaus atlyginimo kėlimas ekonomiškai yra prasmingas tada kai: 

 

a. Yra perteklinė darbo jėgos paklausa 

b. Yra perteklinė darbo jėgos pasiūla 

c. Rinka yra neefektyvi 

d. Kai kyla pagrindinių vartojimo produktų kainos. 

 

4. Jeigu JAV valdžia uždraudžia automobilių importą iš šalies X, kam tai bus palanku? 

 

a. vartotojams JAV 

b. automobilių gamintojams šalyje X 

c. niekam, nes užsienio prekybos ribojimas niekam nebūna palankus. 

d. automobilių gamintojams JAV 

 

 

5. Įmonė pastebėjo, kad jos produkcijai pabrangus 8 proc., paklausa sumažėja 3,2 proc. 

Koks yra šios įmonės paklausos elastingumas kainai? 

 

a. 0,4 
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b. -0,4 

c. 2,5 

d. -2,5 

 

6. Įprastinių prekių paklausos kreivė yra žemėjanti. Tai rodo: 

 

a. Didėjantį vartotojų perviršį 

b. Mažėjantį ribinį naudingumą 

c. Kainų poveikį prekės įperkamumui 

d. Didėjantį ribinį naudingumą 

 

7. Kurios iš šių sąnaudų visada didėja mažėjant gamybos apimčiai? 

 

a. Vidutinė bendrosios sąnaudos 

b. Ribinės sąnaudos 

c. Pastovosios sąnaudos 

d. Vidutinės pastoviosios sąnaudos 

 

8. Kurio iš išvardintų vertė nėra įtraukiama skaičiuojant BVP? 

 

a. Vartojimo išlaidos 

b. Išlaidos šalies gynybai 

c. Išlaidos importuotoms prekėms pirkti 

d. Išlaidos įmonių akcijoms rinkoje įsigyti 

 

9. Kurios iš išvardintų kainų tikrai neįtraukiamos į vartotojų kainų indeksą? 

 

a. Knygos 

b. Pramogos vandens parke 

c. Mokestis už mokslą 

d. Buhalterinės apskaitos paslaugos 

 

10. Kuri Vyriausybės įgyvendinama ekonominės politikos priemonė lėtina ekonomikos 

augimą? 

 

a. Mokesčių didinimas 

b. Mokesčių mažinimas 

c. Bazinės palūkanų normos kėlimas 

d. Bazinės palūkanų normos mažinimas 

 

 

11. Kuris iš žemiau išvardintų yra laikomas finansiniu įmonės turtu? 

 

a. Naujo mikroprocesoriaus gamybos proceso patentas. 

b. Įmonės prekės ženklas 

c. Nuomojamos gamybinės patalpos  

d. Įmonės turimos bendovės “Apranga” akcijos 
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12. Apytiksliai, kokią pinigų sumą dabar reikia įnešti į terminuoto indėlio su 1 proc. 

mėnesio palūkanų norma sąskaitą, kad po 5 metų turėtum sukaupęs 50 000 eurų: 

 

a. 27 522 eurus 

b. 47 573 eurus 

c. 31 046 eurus 

d. 164 eurus 

 

13. Jeigu tuo pačiu metu didėja tiek prekės paklausa, tiek ir jos pasiūla, tada rinkoje: 

 

a. Padidėja prekės pusiausvyros kiekis ir kaina 

b. Prekės pusiausvyros kaina padidėja, o kiekis gali tiek padidėti, tiek ir sumažėti 

c. Prekės pusiausvyros kiekis padidėja, o kaina gali tiek padidėti, tiek ir sumažėti 

d. Sumažėja prekės pusiausvyros kiekis ir kaina 

 

14. Tarkime, JAV ir Kinija gamina tik dvi prekes: automobilius ir ryžius. Ta šalis, kurioje 

alternatyvios automobilių sąnaudos (ryžių atžvilgiu) yra mažiausios: 

 

a. Importuos automobilius 

b. Eksportuos ryžius 

c. Turės absoliutų pranašumą automobilių gamyboje 

d. Turės lygininamąjį pranašumą automobilių gamyboje 

 

15. Kuris iš pateiktų variantų yra kainų diskriminavimo pavyzdys? 

 

a. Įmonė pasisamdo marketing specialistus, kurie turėtų padidinti lojalumą prekės 

ženklui 

b. Tokiom pačiom prekėm įmonė taiko skirtingą kainą 

c. Įmonės nustatyta prekių kaina yra didesnė nei jos ribinės sąnaudos 

d. Įmonė rinkinyje parduoda kelias susijusias prekes kartu. 

 

16. Kokios politikos turėtų imtis Europos Centrinis bankas, siekdamas sumažinti 

infliacijos tempus Euro zonoje? 

 

a. Padidinti valstybės išlaidas 

b. Padidinti mokesčius 

c. Padidinti bazinę palūkanų normą 

d. Padidinti pinigų pasiūlą 

 

 

17. Kuri kreivė rodo tą pati naudingumo lygį? 

 

a. izokvantė 

b. naudingumo funkcija 

c. gamybos funkcija 

d. abejingumo kreivė 
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18. Jeigu šalies valdžia nustato minimalią kiaušinių kainą, kuri yra aukštesnė nei rinkos 

kaina, tada bus: 

 

a. Perteklinė paklausa kiaušiniams 

b. Perteklinė kiaušinių pasiūla 

c. Išaugs valdžios surenkami mokesčiai 

d. Išaugs paklausa kiaušiniams 

 

19. Realių pajamų vienam gyventojui aughimas yra įmanomas kai: 

  

a. Auga produktyvumas 

b. Yra aukštas BVP vienam gyventojui lygis 

c. Palūkanų norma yra stabili 

d. Didelis prekybos balanso perteklius 

 

20. Kuris iš teiginių yra neteisingas: 

 

a. Išstojus Didžiąjai Britanijai, visų likusių ES šalių-narių valiuta yra euras 

b. Europos Centrinio banko būstinė yra Frankfurte, Vokietijoje 

c. Lietuva yra jauniausia Eurozonos narė 

d. Nors Kosove ir Juodkalninoje oficiali šalies valiuta yra euras, jos nėra Eurozonos 

narės 

 

21. Jeigu vieno darbuotojo dienos atlyginimas yra 100 eurų, kiek darbuotojų turėtų 

samdyti Diana, norėdama maksimizuoti savo pelną: 

Darbuotojų skaičius Pardavimai per dieną 

1 200 eurų 

2 320 eurų 

3 400 eurų 

4 460 eurų 

a. 1 darbuotoją 

b. 2 darbuotojus 

c. 3 darbuotojus 

d. 4 darbuotojus 

 

22. Visi išvardinti yra Akcinės bendrovės privalumai, išskyrus: 

 

a. Lengviau pritraukti kapitalo 

b. Dvigubas apmokestinimas 

c. Ribota atsakomybė 

d. Visi išvardinti yra privalumai 
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23. Spratėjant infliacijos tempams, kuris iš teiginių yra teisingas? 

 

a. Mažėja perkamoji galia 

b. Perkamoji galia auga 

c. Perkamoji galia nesikeičia 

d. Perkamosios galios pokyčiai priklauso ne tik nuo infliacijos, bet ir nuo pajamų. 

 

24. Tikintis, kad 2022 m. Lietuvos ir pasaulio ekonomikų laukia sunkmetis, kaip turėtų 

elgtis įmonės su turimomis laisvomis lėšomis? 

 

a. Laikyti sąskaitose bankuose 

b. Investuoti į kitų įmonių akcijas 

c. Investuoti į šalių obligacijas 

d. Pirkti nekilnojamąjį turtą 

 

25. Kuris iš išvardintų nėra įtraukiamas į investicijas skaičiuojant BVP? 

 

a. Įmonė pasistato naują sandėlį 

b. Įmonei nepavyksta parduoti visos pasigamintos produkcijos, todėl metų pabaigoje 

lieka atsargų 

c. Farmacijos įmonė nusiperka naują laboratorinę įrangą 

d. Įmonės vadovas nusiperka kriptovaliutos 

 

26. Kuris iš išvardintų asmenų yra laikomas bedarbiu? 

 

a. Linas, kuris dirba 20 val per savaitę ir ieško darbo pilnu etatu 

b. Jonas, kuris prieš daugiau nei 6 mėn. buvo atleistas iš darbo, ieškojo naujo darbo, bet 

nieko nerado ir dabar nebeieško. 

c. Simona, kuri baigė mokyklą ir pradeda ieškotis darbo. 

d. Ieva, kuri išėjo iš darbo savo noru ir įstojo mokytis į universitetą. 

 

27. Pagrindinis verslo tikslas, žiūrint iš ekonominės perspektyvos, yra: 

 

a. Uždirbti kuo įmanoma didesnį pelną 

b. Pasamdyti kuo įmanoma daugiau darbuotojų 

c. Įveikti visus konkurentus ir turėti kuo didesnę rinkos dalį 

d. Prekiauti su kuo daugiau pasaulio šalių 

 

28. Akcinės bendrovės savininkais yra: 

 

a. Akcininkai  

b. Įmonės vadovas 

c. Įmonės valdybos nariai 

d. Visi išvardinti yra įmonės savininkai 

 

29. Kuris iš taupymo būdų labiausiai neatsparus infliacijos poveikiui? 
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a. Terminuotas indėlis banke 

b. Kaupiamasis gyvybės draudimas 

c. Nekilnojamojo turto įsigijmas 

d. Lėšų pervedimas į taupymo sąskaitą. 

 

30. Kiekvienas verslas prasideda nuo……: 

 

a. Idėjos  

b. Paskolos  

c. Gero ofiso 

d. Palankių aplinkybių 

 

 

 

Testo atsakymų lentelė 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

          

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

          

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

          
 


