
 

Moksleivių verslumo turnyras 2014 

Ekonomikos žinių testo atsakymai 

 
 

Šiame teste yra pateikti 2 rūšių klausimai. Uždari klausimai gali turėti vieną  ar kelis teisingus 

atsakymus. Į atvirus klausimus atsakykite glaustai, pateikiant esmę. Tekstas, netilpęs į paskirtas 

eilutes, nevertinamas. Testo atlikimui turite 1 valandą laiko. 

Sėkmės! 

 

1. Kaip pateiktą paveikslą galima susieti su ekonomika? (Tekstas, netilpęs į paskirtas eilutes, 

nevertinamas) 

Finansinė piramidė – kai skatinama investuoti, mokant didelius dividendus, ar palūkanas, 
tačiau dividendai mokami iš naujų akcijų pardavimo, arba palūkanos – iš naujų skolos 
vertybinių popierių pardavimo 

 

2. Kaip pateiktą paveikslą galima susieti su ekonomika? (Tekstas, netilpęs į paskirtas eilutes, 

nevertinamas) 

„Kainų burbulas“ kuris gali susidaryti nekilnojamo turto rinkoje, bei akcijų rinkoje. 
 

3. Kaip ši skulptūra susijusi su ekonomika? (Tekstas, netilpęs į paskirtas eilutes, nevertinamas) 

Meškos ir buliaus sąvokos naudojamos apibūdinti situaciją vertybinių popierių biržoje. „Meškų 
rinka“ − tai akcijų rinkos kainų mažėjimas tam tikrą laiko periodą. „Bulių rinka“ - situacija 
rinkoje, kai kyla daugumos akcijų kainos.  

 

4. Kokiai šaliai priklauso tokie prekės ženklai kaip Hugo Boss, Miele, Nivea? 

a. Suomijai 

b. Danijai 

c. Švedijai 

d. Vokietijai 

 

5. Bendrojo kainų lygio mažėjimas arba pinigų vertės didėjimas prekių ir paslaugų atžvilgiu – 

tai....? 

a. Devalvacija 

b. Defliacija 

c. Infliacija 

d. Ekonominis augimas 

  

6. Garsus filosofas savo trakuose nemažai dėmesio skyrė ekonominėms problemoms, todėl jį 

galima vadinti pirmuoju „ekonomistu“. Koks tai žmogus? 

a. Pitagoras 

b. Aristotelis 

c. Demokritas 

d. Sokratas 

  

7. Kaip apibūdintumėte sąvoką  „gerovės ekonomika“? (Tekstas, netilpęs į paskirtas eilutes, 

nevertinamas) 

Šalis, kuri teikia visapusiškas socialinio aprūpinimo pašalpas (valstybinį medicinos 
aptarnavimą, pensijas, bedarbio ar ligos pašalpas). Gerovę paprastai parodo žmogaus fizinių, 
intelektualinių ir socialinių poreikių patenkinimo laipsnis. 

 

8. Koks šiuo metu minimalus darbo užmokesčio dydis Lietuvoje? 

a. 1000  Lt. 

b. 1035 Lt. 

c. 857 Lt. 

d. 1500 Lt.

9. Kalbant apie ES ekonomiką yra minimas terminas PIGS. Kas įvardijama naudojant šį 

trumpinį? 

a. Portugalija, Anglija, Graikija, Ispanija 

b. Portugalija, Anglija, Graikija, Italija 

c. Portugalija, Airija, Graikija, Ispanija 

d. Portugalija, Airija, Graikija, Italija 



10. Valstybinė pašalpa firmoms, įmonėms, įstaigoms, skiriama tam tikroms jų išlaidoms padengti, 

priemoka arba materialine pagalba vadinama: 

a. Depozitu 

b. Dempingu 

c. Dividendu 

d. Dotacija

11. Kuo skiriasi bendras vidaus produktas nuo bendrojo nacionalinio produkto? 

Šie rodikliai skiriasi grynaisiais gamybos veiksnių pajamų srautais. BNP apima šalies piliečių 
gautas pajamas (nepriklausomai, kur jos buvo gautos), o BVP – šalyje gautos pajamos. 

 

12. Kokiu atveju reali palūkanų norma sutampa su nominalia palūkanų norma? 

a. Reali palūkanų norma yra nominalios palūkanų normos ir infliacijos lygio skirtumas 

b. Kai infliacijos lygis lygus 0, tuomet reali palūkanų norma lyg nominaliai 

palūkanų normai 

c. Reali palūkanų norma yra nominalios palūkanų normos ir infliacijos lygio sudėtis 

d. Kai infliacijos lygis lygus 0, tuomet reali palūkanų norma bus mažesnė už nominalią 

palūkanų norma

 

13. Kokios šalys priklauso EUROZONAI? 

a. Visos šalys, kurios yra Europos žemyne 

b. Šalys, kurios yra Europos Sąjungos narės 

c. Tik tos šalys, kuriuose yra įvestas euras 

d. Tos šalys, kurios planuoja įsivesti eurą ateityje 

 

14. Grynasis eksportas – tai...? 

a. Eksporto ir importo suma 

b. Skirtumas tarp eksporto ir importo 

c. Skirtumas tarp eksporto ir BVP 

d. Tai eksporto augimas per einamuosius metus 

 

15. Išvardinkite 4 kompanijas ar įmones veikiančias pagal franšizės sutartį Lietuvoje. 

McDonald‘s, IKEA, KFC, PricewaterhouseCoopers ir pan. 
 

16. Grynosios pajamos tai: 

a. Pajamos, gautos sudauginus parduotų produktų skaičių ir jų kainą 

b. Asmeninių pajamų, atskaičius mokesčius, dalis 

c. Pajamos, neapmokestinamos pajamų mokesčiu 

d.  Pajamos, gautos iš bendrųjų pajamų atskaičius mokesčius 

 

17. Masto ekonomija: 

a. ekonomikos rūšis, kai vyksta masinis vartojimas 

b. gamybos sritis, kai gaminami neoriginalūs, visiems tinkantys produktai 

c. procesas, kai dėl gamybos augimo sumažėja produkcijos gamybos kaštai 

d.  gamybos ekonomiškumą apibrėžiantis mato vienetas 

 

18. Sode dirba 5 obuolių skynėjai. Jie per valandą priskina 15 dėžių obuolių. Sodininkas pasamdė 

dar 2 obuolių skynėjus, kurie per valandą priskina 5 dėžių obuolių. Nustatykite, kam lygus 

pradinis darbo našumas ir kam jis lygus pasamdžius papildomus skynėjus. (Tekstas, netilpęs į 

paskirtas eilutes, nevertinamas) 

Pradinis darbo našumas: 15/5 =3 obuolių dėžės. Pasamdžius papildomus rinkėjus: 
20/7 =2,86 dėžės. 

 

19. Kas yra VILIBOR? 

a. Vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis Lietuvos komerciniai 

bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams 

b. Palūkanų norma, taikoma paskoloms, kurią nusprendžia taikyti komerciniai bankai 

c. Vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošęs) 

paskolinti lėšas kitiems bankams pagrindinėmis pasaulio valiutomis 

d. Palūkanų norma, kurią komercininis bankas moka savo klientams už terminuotus indėlius 

 



20. Socialinė-ekonominė sistema, kurioje ištekliai paskirstomi remiantis centralizuotai priimtais 

sprendimais vadinama: 

a. Socializmu 

b. Komunizmu 

c. Fašizmu 

d. Kapitalizmu 

 

21. Kokios yra Lietuvoje galiojančios teisinės verslo vystymo formos? 

a. Uždaroji akcinė bendrovė  

b. Prekių ir gamybos įmonė 

c. Akcinė bendrovė 

d. Individuali įmonė 

e. Atvira akcinė bendrovė 

f. Mažoji bendrija 

 

22. Netiesioginiams mokesčiams priskiriama: 

a. Akcizai 

b. Darbdavių privalomojo 

sveikatos draudimo įmokos 

c. Pridėtinės vertės mokestis 

d. Muitai 

e. Valstybinio socialinio 

draudimo įmokos 

f.  Įmokos į Garantinį fondą 

 

23. Kas yra dempingas? 

a. Prekių pardavimas vietinėje rinkoje aukštesnėmis negu šalies vidaus, ar pasaulinės rinkos 

kainomis 

b. Prekių pardavimas vietinėje rinkoje žemesnėmis negu šalies vidaus, ar pasaulinės rinkos 

kainomis 

c. Prekių pardavimas užsienio rinkose žemesnėmis negu šalies vidaus, ar 

pasaulinės rinkos kainomis 

d. Prekių pardavimas užsienio rinkose aukštesnėmis negu šalies vidaus, ar pasaulinės rinkos 

kainomis 

 

24. Marketingo komplekso elementai, kitaip žinomi kaip 4P: 

a. Produktas 

b. Prekė 

c. Rėmimas 

d. Pakuotė 

e. Kaina 

f. Paklausumas 

g. Paskirstymas 

h. Konkurencingumas

 

25. Ką senovėje galėjo būti apibūdinama kaip  „Vaikštantys pinigai“? (Tekstas, netilpęs į paskirtas 

eilutes, nevertinamas) 

Daugelyje šalių pinigų vaidmenį atliko gyvuliai, todėl ir atsirado toks pavadinimas 
 

26. Kaip suprantate sąvoką „Skurdo spąstai“? (Tekstas, netilpęs į paskirtas eilutes, nevertinamas) 

Padėtis, kai bedarbiai, gaunantys pašalpas, neskatinami ieškoti darbo, kadangi darbo pajamos 
(atskaičius mokesčius) yra mažesnės už pašalpas, gaunamas nedirbant 

 

27. Kas yra pirminė ir antrinė vertybinių popierių rinkos? (Tekstas, netilpęs į paskirtas eilutes, 

nevertinamas) 

Pirminėje VP rinkoje yra parduodama (išleidžiama) nauja VP emisija ir pajamos tenka 
emitentui, o antrinėje VP rinkoje vyksta anksčiau išleistų VP emisijų prekyba. 
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