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1. Jeigu Europos Centrinis bankas padidins bazinę palūkanų normą, tai paskatins: 

 

a. Įmones investuoti 

b. Gyventojus pirkti namus 

c. Žmones taupyti pinigus 

d. Žmones daugiau išlaidauti 

 

2. Jeigu jautienos kaina padvigubėja, o vištienos kaina išlieka tokia pati, vartotojai pirks: 

 

a. Daugiau vištienos ir mažiau jautienos 

b. Mažiau vištienos ir daugiau jautienos 

c. Tiek pat jautienos ir vištienos kaip ir anksčiau 

d. Nė vienas atsakymas neteisingas 

 

3. Kai asmuo išnuomoja savo turimą laisvą butą kitam asmeniui, kas iš to gauna naudą: 

 

a. Tik butą nuomojantis asmuo 

b. Tiek butą nuomojantis, tiek jį išsinuomavęs asmuo 

c. Tik butą išsinuomavęs asmuo 

d. Nė vienas asmuo naudos negauna, tik valstybė. 

 

4. Kuris iš paminėtų gaus naudos iš infliacijos? 

 

a. Asmuo, gaunantis fiksuotas pajamas 

b. Bankai, kurie paskolino pinigų už fiksuotas palūkanų normas 

c. Asmenys, kurie pasiskolino lėšų už fiksuotas palūkanų normas 

d. Iš infliacijos niekas naudos negali gauti 

 

 

5. Kuris iš išvardintų atvejų labiausiai paspartintų inovacijas kompiuterių gamyboje? 

 

a. Visų išradimų kompiuterių gamyboje apmokestinimas 

b. Valstybės reguliavimo kompiuterių gamyboje padidinimas 
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c. Investicijų tyrimams ir plėtrai kompiuterių gamyboje padidinimas 

d. Visi išvardinti atvejai padidintų inovacijas 

 

6. Gamybos veiksniai yra: 

 

a. Darbas ir kapitalas 

b. Žemė, darbas, kapitalas ir verslumas 

c. Žemė, darbas ir kapitalas 

d. Darbas, kapitalas ir verslumas 

 

7. Tarkime, kad miesto viešbučių kambarių rinkos pusiausvyros kaina ir kiekis yra taške 

X. Kuriame taške nusistovės nauja šios rinkos pusiausvyra, jeigu mieste vyksta didelis 

tarptautinis sporto renginys, o savivaldybė įveda papildomą viešbučių kambarių 

apmokestinimą? 

 
a. D 

b. G 

c. B  

d. A 

 

8. Rinkos pusiausvyros pasislinkimas iš N taško į L tašką gali įvykti dėl: 

 
a. Produkto kainos sumažėjimo 

b. Prekės populiarumo padidėjimo 

c. Gyventojų pajamų padidėjimo 

d. Produkto kainos padidėjimo 

 

9. Jei niekas daugiau nesikeičia, augant Japonijos importui iš JAV, auga ir: 

 

a. JAV dolerio paklausa 

b. JAV dolerio pasiūla 

c. Japonijos jenos paklausa 

d. Japonijos jenos valiutos kursas 

 

10. Lentelėje pateiktos Linos ir Evelinos gamybos galimybės per 40 val. Remiantis šia 

informacija, kokie yra Linos gaminamo 1 kvepalų buteliuko alternatyvieji kaštai ? 
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 Kvepalų buteliukai Audinio metrai 

Lina 20 15 

Evelina 24 12 

 

a. ¾ metrai audinio 

b. 4/3 metrai audinio 

c. ¼ metrai audinio 

d. Įvertini negalima, nes trūksta informacijos 

 

 

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

 

a. Įmonės pinigai, esantys kasoje. 

b. Įmonės prekės ženklas 

c. Pirkėjo apmokėjimas, kurį įmonė gaus kitą mėnesį 

d. Įmonės turimos bendovės “Apranga” akcijos 

 

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. Tarkime, šalyje praėjusiais metais vartotojų išlaidos buvo 1 000 000 eurų, investicijos 

200 000 eurų, valdžios išlaidos 300 000 eurų, eksporto vertė 100 000 eurų, o importo 

vertė buvo 200 000 eurų. Koks šios šalies BVP praėjusiais metais? 

 

a. 1 500 000 

b. 1 600 000 

c. 1 400 000 

d. 1 800 000 

 

14. Buvo įvertinta, kad prekės paklausos elastingumas kainai yra -1,5. Tokiu atveju, jeigu 

prekės kaina sumažėja nuo 2,1 euro iki 1,89 euro, jos paklausa padidėja: 

 

a. 10 proc. 

b. 0,5 proc. 

c. 1,5 proc. 

d. 15 proc. 

 

15. Konkurencinėje rinkoje mažėjantis ribinis naudingumas rodo, kad: 

 

a. Pirmieji įsigyti prekės vienetai labiausiai padidina vartotojo naudingumą 
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b. Paskutinieji įsigyti prekės vienetai labiausiai padidina vartotojo naudingumą 

c. Visi įsigyti prekės vienetai sukuria vienodą nauda vartotojui 

d. Vartotojo naudingumas nepriklauso nuo įsigijamų prekių kiekio, o tik nuo jų kainos 

 

16. Jeigu mažėja įmonės vidutinės fiksuotos sąnaudos, tai: 

 

a. Ribinės sąnaudos taip pat mažėja 

b. Vidutinės kintamos sąnaudos taip pat mažėja 

c. Vidutinės bendrosios sąnaudos taip pat mažėja 

d. Vidutinės kintamos sąnaudos didėja 

 

 

17. Visais atvejais įmonė bus linkusi samdyti daugiau darbuotojų, išskyrus vieną. Kurį? 

 

a. Mažėja kapitalo kaina 

b. Mažėja darbo kaina 

c. Mažėja kapitalo produktyvumas 

d. Didėja darbo produktyvumas 

 

18. Monopsonija – tai tokia rinka, kur: 

 

a. Yra tik vienas pardavėjas 

b. Yra tik vienas pirkėjas 

c. Yra tik vienas produktas 

d. Vienas iš dalyvių yra valdžios institucija 

 

19. Tarkime, valstybės biudžetas yra deficitinis. Kokiu atveju biudžeto deficitas didėtų dar 

labau? 

  

a. Mažėja mokesčiai 

b. Mažėja valstybės išlaidos 

c. Auga šalies BVP 

d. Mažėja eksportas 

 

20. Tarkime, kad šalyje gyvena 1 000 gyventojų. Iš jų 50 yra nepilnamečiai vaikai ir 50 

pensininkų. Iš 800 darbo jėgai priskiriamų gyventojų, 700 yra dirbantys. Koks 

nedarbo lygis šioje šalyje: 

 

a. 12,5 proc. 

b. 10 proc. 

c. 30 proc. 

d. Apskaičiuoti neįmanoma 

 

21. Kurios kainos neįtraukiamos į VKI ? 

 

a. Importuotų prekių 

b. Eksportuotų prekių 
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c. Paslaugų gyventojams 

d. Prabangos prekių 

 

22. Importo akcizų, lyginant su importo kvotomis, nauda yra tai, kad: 

 

a. Padidėja importuotų prekių kainos 

b. Surenkamos papildomos pajamos į šalies biudžetą 

c. Padidėja importuotų prekių vartotojų nauda 

d. Sumažina konkurenciją vietos gamintojams 

 

23. Kurios iš rodiklių kombinacijos atveju Centrinis bankas bus labiausiai nelinkęs 

mažinti palūkanų normą? 

 Infliacija Nedarbo lygis 

A 10 proc. 5 proc. 

B 10 proc. 10 proc. 

C 5 proc. 5 proc. 

D 5 proc. 10 proc. 

a. A 

b. B 

c. C 

d. D 

 

24. Kiek įmonių Lietuvoje iki šiol yra laikomos vienaragiais? 

 

a. 2 

b. 1 

c. 5 

d. 0 

 

25. Kuo infliacija šalyje aukštesnė, tuo: 

 

a. Nominalus ir realus BVP yra panašesnio dydžio 

b. Nominalus BVP yra mažesnis lyginant su realiu BVP 

c. Realus BVP yra didesnis lyginant su nominaliu BVP 

d. Nominalus BVP yra didesnis lyginant su realiu BVP 

 

26. Jeigu 100 eurų padėsi į banką 3 metų laikotarpiui ir už indėlį gausi 3 proc. metinių 

palūkanų, laikotarpio pabaigoje turėsi : 

 

a. 91,51 euro 

b. 109,97 eurų 

c. 291,26 eurų 

d. 103 eurus 
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27. Tarkime, Naujųjų metų proga tau tėvai padovanojo 1000 eurų ir padėjo juos kaip 

indėlį banke už 1 proc. metinių palūkanų. Jeigu šiais metais infliacija bus 10 proc., 

tavo pinigų suma metų pabaigoje bus: 

 

a. Lygiai 1010 eurų 

b. Daugiau nei 1010 eurų 

c. Mažiau nei 1010 eurų 

d. Mažiau nei 1000 eurų. 

 

28. Kurios iš įmonių savininku negali būti vienas asmuo? 

 

a. Akcinės bendrovės 

b. Mažosios bendrijos 

c. Uždaros akcinės bendrovės 

d. Visais išvardintasi atvejais įmonės savininkas gali būti vienas asmuo 

 

29. Kuris iš taupymo būdų labiausiai atsparus infliacijos poveikiui? 

 

a. Terminuotas indėlis banke 

b. Kaupiamasis gyvybės draudimas 

c. Automobilio įsigijimas 

d. Lėšų pervedimas į taupymo sąskaitą. 

 

30. Kuris iš išvardintų yra buvimo verslininku trūkumas? 

 

a. Gali labiau kontroliuoti savo darbą  

b. Ne visada gauni reguliarų atlyginimą 

c. Darbo tvarkaraštis yra lankstus 

d. Būnant verslininku jokių trūkumų nėra 

 

 

 

Testo atsakymų lentelė 

 

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

C A B C C B D D A A 

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

B A C D A C A B A A 

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

B B A A D B A D B B 

 


