СА “Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ
ТЕСТ ПО ИКОНОМИКА
Изберете един верен отговор за всеки от посочените по-долу въпроси:
1. Коя от посочените характерни черти е присъща на свободната
частно-пазарна икономика? а) приоритет на общността пред индивида; б)
собствениците на ресурси, производителите и потребителите са едни и същи
лица; в) връзката между производителите и потребителите се осъществява от
държавен план; г) какво, как и за кого да се произвежда се решава от
независими и равнопоставени икономически агенти; д) ключовите проблеми
какво, как и за кого да се произвежда се определят колективно.
2. В опростения модел на кръгооборота на потоците при пазарната
икономика: а) домакинствата продават производствени фактори; б) фирмите
продават производствени фактори; в) домакинствата купуват производствени
фактори; г) фирмите купуват потребителски блага; д) всичко посочено е
вярно.
3.
Фундаменталните
проблеми
при
организацията
и
функционирането на всяка икономическа система са: а) поведението на
отделните икономически субекти; б) какво, как и за кого да се произвежда; в)
поведението на стопанството като цяло; г) състоянието на пазара, търсенето
и предлагането; д) формите на конкуренция.
4. Търсенето на една стока от отделните потребители и
домакинства се нарича: а) пазарно търсене; б) индивидуално търсене; в)
съвкупно търсене; г) еластично търсене; д) нееластично търсене.
5. Под влияние на кой фактор се наблюдава движение по кривата
на търсене? а) доходите на потребителите; б) цената на стоката; в) цените на
другите стоки; г) очакванията на икономическите агенти; д) потребителските
вкусове.
6. Ако коефициентът на ценова еластичност на търсенето е 0,5, е
налице: а) абсолютно еластично търсене; б) абсолютно нееластично търсене;
в) еластично търсене; г) нееластично търсене; д) нормално еластично
търсене.
7. При пазарно равновесие: а) продавачите и купувачите са
удовлетворени от установилата се пазарна цена и пазарни количества; б)
интересите на купувачите и продавачите съвпадат; в) силите на търсенето и

предлагането съвпадат; г) не съществува натиск за промяна на равновесното
състояние; д) всички отговори са верни.
8. Автомобилът и бензинът са допълващи се стоки. Ако цената на
автомобилите се повиши, при равни други условия, това ще доведе до: а)
увеличаване търсенето на бензин; б) намаляване търсенето на бензин; в)
увеличаване търсенето на автомобили; г) намаляване производството на
автомобили; д) увеличаване производството на бензин.
9. Съществени положителни промени в използваната техника и в
мащабите на производството на дадено предприятие се наблюдават при:
а) дългосрочното пазарно равновесие; б) краткосрочното пазарно равновесие;
в) моментното (текущо) пазарно равновесие; г) статичното равновесие; д)
макроикономическото равновесие.
10. Кое от изброените определения изразява същността на
маржиналната (пределната) полезност? а) сборът от полезността на всички
части от дадено благо; б) сборът от полезностите, с които разполага даден
потребител в определен момент; в) полезността на единица от дадено благо;
г) прираста в общата полезност, получена от потреблението на една
допълнителна част от дадено благо; д) всичко посочено.
11. Колкото по-надясно е разположена дадена крива на
безразличие: а) толкова са по-големи количествата на двете блага и
равнището на съвкупната им полезност; б) толкова са по-малки количествата
на двете блага и равнището на съвкупната им полезност; в) толкова са поголеми количествата на двете блага и по-малко равнището на съвкупната им
полезност; г) толкова са по-малки количествата на двете блага и по-голямо
равнището на съвкупната им полезност; д) нито едно от посочените.
12. Отношението, в което едно благо може да бъде заменено с друго,
без това да се отрази на равнището на общата полезност, се изразява
чрез: а) кривите на безразличие; б) пределната норма на заместване; в)
изоквантите; г) изокостите; д) пределната полезност.
13. Във функционален аспект производството включва: а) вход и
изход; б) вход, процес и изход; в) вход и производствени фактори; г) готови
продукти и производствени фактори; д) вход, производствени фактори и
тяхното комбиниране.
14. Производствената функция се представя чрез формулата: а) Q =
f (P); б) Q = f (L); в) Q = f (K); г) Q =f (K, L,P); д) Q = f (F1,F2,F3,…Fn).
15. Дългосрочен период в производството е този, при който: а)
цените на производствените фактори са постоянни; б) всички
производствени фактори са променливи; в) всички производствени фактори
са постоянни (фиксирани); г) поне един от производствените фактори е
променлив; д) поне един от производствените фактори е постоянен.

16. При анализа на производството в кратък срок се използват
измерителите: а) индивидуална, пределна и съвкупна полезност; б) средни,
пределни и съвкупни разходи; в) маржинални, променливи и постоянни
разходи; г) общ, среден и пределен продукт; д) обща, средна и пределна
производителност.
17. Ако коефициентът на възвръщаемост (V) е по-малък от
единица, това означава, че: а) прирастът на продукта е по-малък от
прираста на производствените фактори; б) прирастът на продукта е по-голям
от прираста на производствените фактори; в) прирастът на продукта е равен
на прираста на производствените фактори; г) разходите за производство на
единица продукт намаляват; д) е налице икономия от мащаба на
производството.
18. Променливи разходи на фирмата са тези, които: а) зависят от
количеството на произведената продукция; б) не зависят от количеството на
произведената продукция; в) се правят за производството на една
допълнителна единица от даден продукт; г) не зависят от промяната на
цената на произвежданата продукция; д) зависят от промяната на цената на
произвежданата продукция.
19. От гледна точка на начина на придобиване доходите биват: а)
доходи от труд и доходи от собственост; б) легални и нелегални; в) парични
и непарични; г) основни и допълнителни; д) номинални и реални.
20. Пределният приход на фирмата е: а) отношението между средния
приход и пазарната цена; б) отношението между общия и средния приход; в)
добавъчният приход от всяка една единица реализирана продукция; г)
добавъчният приход от всяка допълнително реализирана единица продукция;
д) алтернативните добавъчни разходи за всяка нова продукция.
21. Едноличните фирми се характеризират с: а) голям стартов
капитал; б) неограничена отговорност на собствениците; в) специализирано
управление; г) солидарна отговорност на учредителите; д) лесен достъп до
кредити.
22. Според Търговския закон на България фирмата е: а) сдружение
между търговци; б) сградата, в която фирмата произвежда своята продукция;
в) наименованието, под което производителят продава своята продукция; г)
наименованието, под което търговците упражняват своята дейност и се
подписват; д) всяко предприятие, което произвежда стокова продукция.
23. В зависимост от броя на конкуриращите се фирми,
конкуренцията бива: а) ценова и неценова; б) вътрешна и външна; в)
съвършена и несъвършена; г) вътрешноотраслова и междуотраслова; д)
лоялна и нелоялна.

24. Към пазарните структури на несъвършената конкуренция НЕ
се включват: а) олигополите; б) олигопсоните; в) синдикатите; г) чистия
монопол; д) монопсоните.
25. Коя от следните характеристики НЕ се отнася до съвършената
конкуренция? а) голям брой пазарни участници; б) малък относителен дял в
реализираната продукция; в) ограничен достъп до пазарната информация; г)
свободен достъп до пазара; д) всички изброени.
26. Номиналният доход на домакинство „Х” през годината е
нараснал от 4000 на 4200 лева. В същото време равнището на цените е
нараснало с 6%. Реалният доход на домакинството е: а) останал
неизменен; б) спаднал с 1%; в) нараснал с 1%; г) нараснал с 11%; д) нараснал
с 11%.
27. Сградите, машините и съоръженията спадат към групата на: а)
финансовите активи; б) краткотрайните активи; в) дълготрайните материални
активи; г) дълготрайните нематериални активи; д) нито едно от посочените.
28. Коя от посочените характерни черти на капитала НЕ Е вярна?
а) има производствено предназначение; б) има вторичен характер, резултат е
на човешкия труд; в) има потребителско предназначение; г) цел на
използването му е получаването на печалба; д) нито едно от посочените.
29. Кое от посочените твърдения за основния капитал е вярно? а) в
процеса на производството не променя своята техническа структура
(натурална форма); б) възстановява стойността си след множество
производствени цикли; в) пренася стойността си в готовия продукт на части;
г) възстановява стойността си на части, постепенно и в продължителен срок;
д) всичко посочено.
30. Първоначалната стойност (цената на придобиване) на даден
дълготраен материален актив е 600 х. лв., а сумата на годишната
амортизация – 60 х. лв. Балансовата (остатъчна) стойност на актива на
края на четвъртата година ще бъде равна на: а) 360 х. лв.; б) 420 х. лв.; в)
480 х. лв.; г) 540 х. лв.; д) 600 х. лв.
31. Кой от изброените фактори оказва влияние върху величината
на лихвения процент? а) размерът на кредита; б) степента на риска; в)
срокът на кредита; г) цикличните колебания в икономиката; д) всичко
посочено.
32. Кое от посочените твърдения за търсенето на земя НЕ Е вярно?
а) търсенето на земя има производен характер; б) търсенето на земя има
сезонно-цикличен характер; в) търсенето на земя зависи от пределната
производителност на различните поземлени участъци; г) търсенето на земя е
абсолютно нееластично; д) нито едно от посочените.

33. Реалната работна заплата представлява: а) възнаграждението за
всеки час, седмица или месец положен труд; б) възнаграждението за
количеството продукция (извършени операции); в) количеството стоки и
услуги, което работещите могат да закупят с минималната си заплата при
дадени пазарни цени; г) възнаграждението за извършените трудови услуги; д)
нито едно от посочените.
34. Брутният вътрешен продукт се определя като: а) пазарна
стойност на потока от крайни стоки и услуги, произведени от една страна в
нея или в чужбина с национални ресурси за определен период (обикновено
година); б) пазарна стойност на потока от крайни стоки и услуги,
произведени на територията на дадена страна за определен период
(обикновено година); в) сумата от всички произведени блага за една година,
обхванати по техните пазарни цени; г) сумата от доходите на собствениците
на производствени фактори; д) нито едно от посочените.
35. Реалният БВП за съответната година е равен на номиналния: а)
когато дефлаторът е по-малък от 100; б) когато дефлаторът е равен на 100; в)
когато дефлаторът е по-голям от 100; г) при инфлация; д) при дефлация.
36. Кой от посочените елементи НЕ се включва в обема на БВП,
измерен (изчислен) по разходния подход? а) потребителските разходи на
домакинствата; б) инвестиционните разходи на частния бизнес; в)
правителствените разходи за покупка на стоки и услуги; г) трансферните
плащания на правителството за социални помощи и осигуровки; д) чистия
износ.
37. Българска фирма е била изкупена чрез приватизация от немска
транснационална корпорация. Произведените и реализирани стоки през
годината от филиала на немската фирма в България се включват в: а)
БВП на България и Германия; б) БНП на България; в) БВП на Германия; г)
БВП на България и БНП на Германия; д) БНП на България и БВП на
Германия.
38. Кой от посочените фактори на съвкупното предлагане е с
дългосрочно влияние? а) равнището на цените, поглъщателната способност
на националния и международния пазар; б) рационалните очаквания на
бизнеса; в) размера на икономически активното население и неговата
квалификация; г) паричната политика на правителствата; д) фискалната
политика на правителствата.
39. В кой регион от краткосрочната крива на съвкупното
предлагане цените са постоянни (фиксирани)? а) в класическия; б) в
междинния; в) в кейнсианския; г) в класическия и междинния; д) в
междинния и кейнсианския.

40. В класическия регион краткосрочната крива на съвкупното
предлагане е: а) с положителен наклон; б) с отрицателен наклон; в) с
променлив наклон; г) хоризонтална права; д) вертикална права.
41. Пределната склонност към потребление се изчислява по
формулата: а) C / Y; б) S / Y; в) Δ C / Δ Y; г) Δ S /Δ Y; д) нито една от
посочените.
42.Функцията на спестяване изразява: а) правата зависимост между
разполагаемия доход и спестяването; б) обратната зависимост между
разполагаемия доход и спестяването; в) правата зависимост между
потреблението и спестяването; г) обратната зависимост между потреблението
и спестяването; д) правата зависимост между разполагаемия доход и
потреблението.
43. Нетните инвестиции са: а) инвестициите, които не се влияят от
промените в БВП; б) инвестициите, които се влияят от промените в БВП; в)
всички инвестиции, направени за определен период от време; г) разликата
между брутните инвестиции и годишната амортизация; д) инвестициите за
нарастване на материалните запаси.
44. Според Джон М. Кейнс величината на инвестициите в
икономиката зависи от: а) равнището на лихвения процент; б) величината
на очакваната печалба (норма на възвръщаемост на инвестициите); в)
очакванията на потребителите; г) равнището на цените; д) основния
психологически закон или склонността на хората да увеличават
спестяванията си при нарастване на дохода.
45. Кое от посочените твърдения е вярно? а) по продължителност
структурната криза е по-кратка от цикличната; б) една циклична криза
включва няколко структурни кризи; в) структурните и цикличните кризи са с
еднаква продължителност; г) цикличните кризи обхващат цялата икономика,
а структурните само един или група свързани отрасли; д) структурните кризи
обхващат цялата икономика, а цикличните само един или група свързани
отрасли.
46. В условията на икономически подем е налице: а) намаляване на
потребителските разходи; б) намаляване на цените на стоките; в) спад на
цикличната безработица; г) забавяне на темповете на производството; д)
намаляване на икономическата активност.
47. Естествената норма на безработица е състояние, при което: а)
трудовият пазар е балансиран; б) действително произведения БВП е равен на
потенциалния; в) икономиката функционира на равнище на пълна заетост; г)
безработицата, доколкото съществува, е породена от промени в
производството и постоянните промени на трудовия пазар и естественото

движение на кадрите (налице са текуща и структурна безработица); д) всичко
посочено.
48. Структурната безработица се поражда: а) от икономическите
спадове, когато намалява общото търсене на работна сила; б) от
несъответствието между изискванията на производството и подготовката и
квалификацията на работната сила; в) от естественото движение на работната
сила, поради смяна на работните места, местожителството и пр.; г) от
нежеланието на хората да работят поради ниското трудово възнаграждение;
д) нито едно от посочените.
49. Кой от посочените фактори е причина за цикличната
безработица? а) несъответствието между квалификацията на предлаганата
работна сила и изискванията на работните места; б) постоянните промени на
трудовия пазар и естественото движение на кадрите; в) спад в търсенето на
работна сила поради общия спад на икономическата активност; г) ниския
размер на работната заплата, поради което част от безработните не желаят да
работят; д) нито едно от посочените.
50. Когато общото равнище на цените се покачва с няколко
десетки (20-40%) процента годишно, инфлацията е: а) хиперинфлация; б)
ускорена (галопираща); в) умерена; г) балансирана; д) антиципирана.
51. Кой от посочените елементи НЕ Е инструмент на фискалната
политика на държавата? а) данъците; б) дефицитите по текущата сметка; в)
бюджетният дефицит и държавният дълг; г) държавните (правителствените)
разходи; д) трансферните плащания.
52. Експанзивна фискална политика се провежда, когато: а)
икономиката функционира над потенциалното си равнище; б) икономиката
функционира на потенциалното си равнище; в) икономиката функционира
под функционалното си равнище; г) икономиката е в състояние на оживление
(експанзия) и подем (бум); д) нито едно от посочените.
53. Операциите, чрез които търговските банки набират своя
паричен ресурс, се наричат: а) спекулативни; б) посреднически; в) активни;
г) пасивни; д) предпазни.
54. Кой паричен агрегат се нарича още “парична база” (налични
пари в населението и фирмите)? а) М0; б) М1; в) М2; г) М3; д) М4.
55. Операции на открития (публичен) пазар са: а) покупкопродажбата на чуждестранна валута от търговските банки; б) покупкопродажбата от нефинансовите организации на акции и облигации на
фондовата борса; в) покупко-продажбата на държавни ценни книжа от
Централната банка; г) покупко-продажбата на стоки на световните пазари от
националните фирми; д) покупко-продажбата на наши стоки от чужди
фирми.

56. Експортната квота на една страна се изчислява по формулата:
а) (Exp / Yсв) х 100; б) (Exp / Y) х 100; в) (ΔExp /ΔYсв) х 100; г) (ΔExp / ΔY) х
100; д) (Exp + Imp) / Y х 100.
57. Исторически първа форма на външноикономически отношения
е: а) износът на капитали; б) трансферът на технологии; в) външната
търговия; г) международната специализация на производството; д)
международната кооперация на производството.
58. Условията на търговия измерват: а) количеството на вноса на
дадена страна, което се получава срещу износ на дадено количество от друга
стока; б) зависимостта между вноса на дадена страна и нейния БВП; в)
зависимостта между износа на дадена страна към световния БВП или БВП на
страните търговски партньори; г) зависимостта между външнотърговския
оборот на дадена страна към нейния БВП; д) всичко посочено.
59. Кой от посочените фактори на икономическия растеж не спада
към групата на факторите на предлагането? а) количество и качество на
капитала; б) количество и качество на труда; в) количество и качество на
земята; г) количество и качество на технологиите; д) разпределение на
доходите между собствениците на ресурси.
60. Кое от посочените НЕ Е фактор за екстензивен икономически
растеж? а) нарастване на броя на заетите в икономиката; б) повишаването на
квалификационното и образователното равнище на заетите; в) откриването
на нови суровинни източници; г) нарастване на обработваемата земя; д)
строеж на нови фабрики и заводи.

ОТГОВОРИ ПО ИКОНОМИКА
1-Г
11-А
21-Б
31-Д
41-В
51-Д

2-А
12-Б
22-Г
32-Г
42-А
52-В

3-Б
13-Б
23-В
33-В
43-Г
53-Г

4-А
14-Д
24-В
34-Б
44-Б
54-А

5-Б
15-Б
25-В
35-Б
45-Г
55-В

6-Г
16-Г
26-Б
36-Г
46-В
56-Б

7-Д
17-А
27-В
37-Г
47-Д
57-В

8-Б
18-А
28-В
38-В
48-Б
58-А

9-А
19-Б
29-Д
39-В
49-В
59-Д

10-Г
20-Г
30-А
40-Д
50-Б
60-Б

