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Examenul național de bacalaureat 2022 
Proba E. d) 
Economie 

 Simulare 
 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile 
şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar 
 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. TÉTEL (30 pont) 
A. Írja a vizsgalapra az alábbi kérdések sorszámát, majd minden sorszám mellé annak a 
válasznak a betűjelét, amelyet helyesnek tekint! Egyetlen válasz helyes. 
 

1. Az intézményes szektor, amely a lakosság számára nem áru jellegű szolgáltatásokat nyújt és 
biztosítja a jövedelmek újraelosztását: 

a. a közigazgatási intézmények c. a bankok és más pénzügyi intézmények 
b. a magánintézmények d. a vállalatok és cégek 
               3 pont 
 

2. A vásárlók jövedelme növekedésének hatására: 
a. az alacsonyabb minőségű javak keresett mennyisége csökken 
b. az alacsonyabb minőségű javak keresett mennyisége növekszik 
c. a normál javak keresett mennyisége csökken 
d. az alacsonyabb minőségű javak kínált mennyisége csökken       3 pont 
 

3. Egy jószág gazdasági hasznosságának megállapítása: 
a. egységnyi b. hangsúlyosan szubjektív c. ellentmondásos d. kizárólag objektív 

               3 pont 
 

4. A termelési tényező, amelyre az erkölcsi és fizikai kopás is hat, a/az: 
a. felhasznált tőke b. forgótőke c. állótőke d. pénzügyi tőke 

               3 pont 
 

5. A munka határtermelékenysége: 
a. az előállított árumennyiség abszolút értékben mért változásának és a felhasznált 

munkamennyiségnek az arányaként számítható ki 
b. a gazdasági tevékenységben felhasznált munka első egységének hatékonyságát fejezi ki 
c. a felhasznált munkamennyiség abszolút értékben mért változásának és az előállított 

árumennyiségnek az arányaként számítható ki 
d. a gazdasági tevékenységben felhasznált munka utolsó egységének hatékonyságát fejezi ki 
                3 pont 

 

6. Ha az eladási ár 20%-kal csökken, a keresett mennyiség pedig 30%-kal növekszik, akkor: 
a. a vásárlók kiadásai csökkennek 
b. az eladó bevétele növekszik 
c. az eladók bevétele csökken 
d. a vásárlók kiadásai nem változnak          3 pont 
 
B. Írja a vizsgalapra az alábbi állítások sorszámát, majd minden sorszám mellé egy I betűt, ha az 
állítást igaznak véli, vagy egy H betűt, ha az állítást hamisnak találja!  
 

1. Amikor kölcsön ad egy könyvet, akkor a könyv tulajdonosa átruházza a birtoklási jogot és a 
rendelkezési jogot is. 

2. Amikor egy fogyasztó nem rendelkezik az összes óhajtott jószág megvásárlásához 
szükséges pénzzel, a haszonáldozatot (alternatív költséget) az általa kiválasztott legjobb 
választási lehetőség képezi. 

3. Ha egy cég árutermelése nagyobb mértékben növekszik, mint a felhasznált 
munkamennyiség, akkor a munka termelékenysége növekszik. 

4. Egy cég anyagi költsége a felhasznált műszaki tőke értékét fejezi ki. 
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5. A költség függvényében számolt profitrátát jövedelmezőségi rátának nevezzük és a cég 
profitszerzési képességének egyik mutatója. 

6. Az ésszerű fogyasztó azt a fogyasztási programot valósítja meg, amely az elköltött 
jövedelemért a legkisebb összhasznosságot biztosítja.       12 pont 

 
II. TÉTEL (40 pont) 
1. Írja át a vizsgalapra az alábbi táblázatot, amely egy búzát termesztő mezőgazdasági vállalat 
gazdasági helyzetét mutatja be: 
 

Bevetett terület 
(ha) 

Termelt mennyiség 
(tonna) 

Átlagtermelékenység Határtermelékenység 

0 0 0 0 
1 100   
3 450   
5 1000   
6 1200   
8 1400   

 
a) Egészítse ki a táblázatot, feltüntetve a számítások során felhasznált képleteket is! 
b) Ábrázolja ugyanabban a koordinátarendszerben az átlagtermelékenységet és a 
határtermelékenységet! 
c) Állapítsa meg, az elkészített ábra alapján, hogy mekkora a mezőgazdasági vállalat optimális 
termékmennyisége!                      18 pont 
 
2. Egy cég a T0 évben 2.000 darabot állít elő egy termékből, 80.000 p.e. összkiadással, a fizetések 
értéke az összköltség 25%-a. A cég a teljes árumennyiséget 50 p.e./db. eladási áron értékesíti. A 
T1 évben a cég ugyanannyi terméket állít elő, viszont az anyagi költségek 10%-kal növekednek, és 
ennek következtében az eladási ár 10%-kal emelkedik. A munkások fizetése változatlan marad, a 
termelő pedig nem bocsát el senkit és nem szerződtet új munkásokat. 
a) Állapítsa meg: 

- milyen mennyiségű árut adott el a cég a T1 évben; 
- a munkabérköltségek értékét a T0 évben! 

b) Számítsa ki, a számítási algoritmusok levezetésével és a felhasznált jelölések tisztázásával: 
- az összköltséget a T1 évben; 
- a profitot a T0 évben!           22 pont 

 
III. TÉTEL (20 pont) 
Oldja meg az összes alábbi feladatot! 
 
1. Adott a következő szöveg: A gazdasági szereplők számára elengedhetetlen, hogy ismerjék a 
fogyasztók különböző rétegeinek szükségleteit és igényeit, hiszen ez az üzleti siker egyik feltétele. 
A termelők erőforrásokat fordítanak az ügyfelek rendszeres azonosítására, és ezáltal 
tudományosan is alátámasztják a piaci igények kielégítését. 
a) Fogalmazza meg a szöveg alapgondolatát! 
b) Soroljon fel négy gazdasági fogalmat, amely megjelenik a szövegben! 
c) Említse meg a b) pontnál felsorolt gazdasági fogalmak közül bármely kettőnek egy-egy 
jellemzőjét!                 12 pont 
 
2. Tudván, hogy egy piacon bekövetkező változások hatást gyakorolnak az összes piacra, 
amelyekkel kapcsolatban áll, állapítsa meg, hogy a kőolaj-feldolgozásban használt gépek 
karbantartási költségeinek növekedése hogyan befolyásolja az üzemanyagok keresletét és az 
üzemanyagok eladási árát! 8 pont 
 


