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Állapot Befejezte

Befejezés dátuma 2022. January 5., Wednesday, 13:07

Felhasznált idő 1 óra

Pont 24,00 a(z) 36,00 maximumból (67%)

1 kérdés

Helyes

3,00/3,00 pont

A kérdés megjelölése

2 kérdés

Helyes

3,00/3,00 pont

A kérdés megjelölése

3 kérdés

Részben helyes

2,00/3,00 pont

A kérdés megjelölése

4 kérdés

Részben helyes

2,00/4,00 pont

A kérdés megjelölése

5 kérdés

Részben helyes

2,00/4,00 pont

A kérdés megjelölése

6 kérdés

Helyes

4,00/4,00 pont

A kérdés megjelölése

7 kérdés

Helyes

2,00/2,00 pont

A kérdés megjelölése

8 kérdés

Hibás

0,00/2,00 pont

A kérdés megjelölése

9 kérdés

Helyes

2,00/2,00 pont

A kérdés megjelölése

10 kérdés

Helyes

2,00/2,00 pont

A kérdés megjelölése

11 kérdés

Hibás

0,00/2,00 pont

A kérdés megjelölése

12 kérdés

Hibás

0,00/1,00 pont

A kérdés megjelölése

13 kérdés

Hibás

0,00/1,00 pont

A kérdés megjelölése

14 kérdés

Helyes

1,00/1,00 pont

A kérdés megjelölése

15 kérdés

Helyes

1,00/1,00 pont

A kérdés megjelölése

16 kérdés

Hibás

0,00/1,00 pont

A kérdés megjelölése

Varga Márk Vince néven lépett be (Kilépés)
BMEGT30A001_HU

Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Kezdőoldal / Tantárgyaim /  Mikro- és makroökonómia - BMEGT30A001 / VIZSGA VIGH /  Vizsga 01.05.

Mikro- és makroökonómia - BMEGT30A001

Egy vállalat tökéletesen versenyző piacra termel. Két termelési tényezőt használ fel, tőkét és
munkát, amelyekből a tőke rövidtávon adott: 3600. A vállalat termelési függvénye a q=0,12(KL) .
A tőke ára 240, a munka ára 60.

A fedezeti ponthoz tartozó termelés: 864 !

A fedezeti ponthoz tartozó ár: 2000 ! .
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Egy termék piacán a  keresleti függvény: P = 2600-0,4Q. Az iparágban egy vállalat működik,
amelynek költségfüggvénye: TC=890000+200Q+0,8Q .

Ennyivel lesz magasabb az ár monopólium esetén, mint a tökéletes versenyben:

80 ! ,

ennyi lesz a kereslet árrugalmassága a monopólium optimális helyzetében:

-5.5 "

és ennyivel csökken a fogyasztói többlet a monopólium miatt: 88000 ! .
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Megjegyzés:

Egy adott tökéletesen versenyző piacon a keresleti és kínálati függvények a következők: P = 3600-
1,5Q és P = 2,5Q+400. Az állam 200 mennyiségi adót vet ki a termelőkre. Ebben az esetben ennyi

lesz az összes befizetet adó: 2475 "

és ennyi az adózás holtteher vesztesége: 5000 ! .

Egy kétszintű bankrendszerben a látra szóló betétek nagysága 2100 Ft? Tudjuk, hogy a kötelező
tartalékráta 20%, a pénzmultiplikátor pedig 2,5.

Ebben az esetben ennyi lesz a forgalomban lévő pénzmennyiség: 4200 "

és ennyi  a készpénzhányad: 0,25 ! .

Egy bankokra, vállalatokra és háztartásokra osztott gazdaságról az alábbiakat tudjuk (forintban). A
bankok finanszírozási kapacitása 600, a kamat 900. A vállalatok bruttó profitja 480 és 3120 bért és
360 osztalékot fizettek a háztartásoknak. A hitelállomány változása 1920. Az amortizációt 300. A
fogyasztás 3000. A  szokásos módon a bankok költségeitől eltekintünk, csak a vállalatok vesznek
fel hitelt, csak a háztartásoknak vannak részvényeik. Ebben az esetben ennyi osztalékot fizettek

a bankok, 675 " és ennyi a vállalatok megtakarítása: 120 ! .

Egy a keynesi elmélettel leírható gazdaságról a következő információk ismertek: Az autonóm fo-
gyasztás 168, a beruházási függvény I=1000-25r. A költségvetés 300 jövedelemegység értékben
vásárol az árupiacon, és a háztartásoknak 100 egységnyi jövedelemtranszfert nyújt. Az autonóm
adó nagysága 60, az adókulcs 6,25% és a megtakarítási határhajlandóság 0,2. A pénzkeresleti
függvény L(Y,r) = 0,5Y-50r. A nominális pénzmennyisége 6000 egység, az árszínvonal 4. A
makrogazdasági termelési függvény Y=(KN)  , a fix tőkeállomány 2500. Az aktív népesség
nagysága 10000.

A kormányzat a teljes foglalkoztatás szintjére kívánja növelni a jövedelmet. Mennyivel kell növelnie

ehhez az áruvásárlásait (ΔG)? 250 ! .

Hogyan változik ennek hatására a foglalkoztatás (ΔN)? 1900 ! .
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Ha egy tökéletesen versenyző piacon működő vállalatok hatékonyabb technológiát alkalmaznak,
mint korábban, akkor

Válasszon ki egyet:

a. a piaci kereslet és a piaci ár is nő.

b. a piaci keresleti görbe jobbra tolódik és a piaci ár csökken.

c. Egyik válasz sem helyes. !

d. a piaci kínálati görbe meredekebb lesz és a piaci ár nő.

e. a piaci kínálati görbe balra tolódik és a piaci ár nő.

Válasza helyes.

A helyes válasz: Egyik válasz sem helyes..

Egy vállalat tervezett beruházásának költsége 1989750 Ft. A beruházás várhatóan 3 évig termel
jövedelmet a vállalat számára, méghozzá minden évben 700000 Ft-ot. Tudjuk, hogy a piaci
kamatláb várhatóan 6 %. Mekkora azonos éves jövedelem mellett lenne az adott kamatláb és
beruházási költség mellett a beruházás nettó jelenértéke 0?

Válasszon ki egyet:

a. 644400

b. Egyik válasz sem helyes.

c. 744385

d. 744600 "

e. 748956

Válasza helytelen.

A helyes válasz: 744385.

Az alábbi állítások közül melyikre igaz, hogy monopólium esetén teljesül, míg tökéletesen
versenyző iparág esetében nem?

Válasszon ki egyet:

a. Az optimális termelés mellett az ár nagyobb, mint a határköltség. !

b. Az egyéni keresleti görbék vízszintesek.

c. Az iparági nincs kínálati függvény pozitív meredekségű.

d. Egyik válasz sem helyes.

e. Az iparágban hosszú távon nem realizálható gazdasági profitot.

Válasza helyes.

A helyes válasz: Az optimális termelés mellett az ár nagyobb, mint a határköltség..

Amennyiben a munka határterméke 25, a tőkéjé 250, miközben a munka ára 5 a tőkéjé pedig 50,
akkor

Válasszon ki egyet:

a. Egyik előző válasz sem helyes. !

b. a munka határterméke csökkenő.

c. túlzott a tőke felhasználása.

d. túlzott a munkafelhasználás.

e. a tőke határterméke csökken.

A helyes válasz: Egyik előző válasz sem helyes..

Ha egy monopólium keresleti görbéje Q( P) =1000−10P , akkor a profitmaximumhoz tartozó
outputja (Q) biztos, hogy …………….. található.

Válasszon ki egyet:

a. 0 < Q < 250

b. Egyik válasz sem helyes. "

c. 0 < Q < 500

d.  Q > 250

e.  Q = 250

Válasza helytelen.

A helyes válasz: 0 < Q < 500.

Pénzgazdaságokban a beruházások növekedése a fogyasztás csökkenését eredményezi.

Válasszon ki egyet:

Igaz "

Hamis

A helyes válasz a 'Hamis'.

A modern bankrendszerben pénzt kizárólag hitelművelettel lehet teremteni egy zárt gazdaságban.

Válasszon ki egyet:

Igaz "

Hamis

A helyes válasz a 'Hamis'.

A kormányzati kiadások multiplikátora és a transzferek multiplikátora különbözik, a
jövedelemadókulcs miatt.

Válasszon ki egyet:

Igaz

Hamis !

A helyes válasz a 'Hamis'.

Kétszereplős gazdaságban az pénzpiac egyensúlya növekvő jövedelem esetén, csak növekvő
kamatláb mellett maradhat fenn, mert a megtakarítás nő.

Válasszon ki egyet:

Igaz

Hamis !

A helyes válasz a 'Hamis'.

A kormányzati kiadások multiplikátora kisebb, mint a transzferek multiplikátora.

Válasszon ki egyet:

Igaz "

Hamis

A helyes válasz a 'Hamis'.

◀ Makro_jegyzet

Ugrás...

Tesztnavigáció

Egyszerre egy oldal megjelenítése
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https://edu.gtk.bme.hu/mod/quiz/view.php?id=53900
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https://edu.gtk.bme.hu/mod/quiz/review.php?attempt=397519&cmid=53900&showall=0
https://edu.gtk.bme.hu/mod/quiz/view.php?id=53900
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