Šifra kandidata

Ekonomska šola Celje
Kosovelova ulica 4
3000 Celje

Naziv programa: EKONOMSKI TEHNIK

GOSPODARSTVO
Izpitna pola 1
Četrtek, 31. avgust 2017
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Dovoljeno gradivo in pripomočki:
Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik in žepno računalo.
Kandidat dobi izpitno polo, konceptni list in ocenjevalni obrazec.
POKLICNA MATURA

NAVODILA KANDIDATU
Pazljivo preberite ta navodila. Ne izpuščajte ničesar.
Ne obračajte strani in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj
tega ne dovoli.
Prilepite šifro (v okvirček desno zgoraj na tej strani) in na ocenjevalni obrazec. Na
konceptni list šifro vpišite.
Odgovore pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom. Pišite čitljivo. Če se
zmotite, napisano prečrtajte z največ dvema črtama in napišite zraven pravilno
rešitev. Izračune in kalkulacije si lahko pripravite na priloženem konceptnem listu.
Naloge na konceptnem listu se ne ocenjujejo.
Odgovori, pisani z navadnim svinčnikom, se vrednotijo z nič (0) točkami.
Zaupajte vase in v svoje sposobnosti.
Želimo vam veliko uspeha.
Ta pola vsebuje 8 strani, od teh je 1 prazna.
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Izpitna pola obsega v I. delu 14 nalog izbirnega tipa, v II. delu pa 3 naloge zaprtega
in polodprtega tipa. Z reševanjem nalog boste dokazali vaše sposobnosti in veščine
razumevanja in analiziranja določene gospodarske problematike. Največje število
točk, ki jih lahko dosežete pri tej poli, je 20.
I. NALOGE IZBIRNEGA TIPA
Navodilo:

Pri vsakem od naslednjih štirinajstih (14) vprašanj so navedene štiri (4)
trditve, med katerimi je pravilna, oziroma najbolj pravilna, samo ena. Z
nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom obkrožite črko pred
trditvijo, ki je, glede na vprašanje, po vašem mnenju pravilna. Naloga bo
ovrednotena z nič (0) točkami, če boste obkrožili črko pred napačno
trditvijo, če ne boste obkrožili nobene črke, ali če boste obkrožili dve
črki ali več. Za vsako pravilno rešitev dobite eno točko.

1. Alternativni strošek nakupa dobrine B nam pove,

A koliko dobrine A lahko kupimo.
B koliko stane dobrina B.
C količino dobrine B, ki jo moramo žrtvovati za nakup dodatne enote dobrine A.
Č količino dobrine A, ki jo moramo žrtvovati za nakup dodatne enote dobrine B.
1 točka
2. Če podjetje kupi blago s kasnejšim rokom plačila, gre za
A spremembo strukture pasive.
B povečanje aktive in pasive.
C spremembo strukture aktive.
Č zmanjšanje aktive in pasive.
1 točka
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3. V letu 2015 je znašal promet gibljivih sredstev 500.000 EUR. Vrednost zalog
na začetku leta je bila 12.000 EUR, konec leta pa 8.000 EUR. Povprečni čas
vezave sredstev je znašal

A 7 dni.
B 5 dni.
C 25 dni.
Č 62 dni.
1 točka
4. Za podjetje je dobro, če je kazalec ekonomičnosti poslovanja

A 1.
B 0.
C večji od 1.
Č večji od nič in manjši od 1.
1 točka
5. Podjetje ima opremo z začetno nabavno vrednostjo 20.000 EUR. Predvideva
petletno dobo koristnosti. Opremo uporablja že dve leti. Če podjetje uporablja
enakomerno časovno metodo amortizacije, znaša neodpisana vrednost opreme
po dveh letih
A

16.000 EUR.

B

20.000 EUR.

C

8.000 EUR.

Č

12.000 EUR.
1 točka

6. Proizvodno podjetje A je v letu 2015 doseglo 3,5-odstotno profitno mero, kar
pomeni, da
A so prihodki od prodaje izdelkov za 3,5 % presegli proizvodne stroške.
B so na 100 EUR vloženega kapitala ustvarili 3,5 EUR prihodka.
C so na 100 EUR vloženega kapitala ustvarili 3,5 EUR dobička.
Č se je profit glede na leto 2014 povečal za 3,5 %.
1 točka
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7. Podjetje A iz Pariza (kupec) in podjetje B iz Maribora (prodajalec) sta se v
prodajni pogodbi dogovorila za prevozno klavzulo FCA železniška postaja
Maribor. Na osnovi te klavzule kupec
A plača prevozne stroške od tovarne prodajalca do železniške postaje v Parizu.
B plača prevozne stroške in zavarovanje blaga od železniške postaje Maribor do
Pariza.
C postane lastnik blaga v poslovnih prostorih dobavitelja.
Č organizira dostavo blaga na železniško postajo Maribor.
1 točka
8. Podjetnik proda 200 kosov miz po prodajni ceni 220 EUR za 1 kos. Stroški za
mizo znašajo 150 EUR. Če podjetnik četrtino dobička akumulira, znaša njegova
akumulacija
A 14.000 EUR.
B

2.000 EUR.

C

4.000 EUR.

Č

3.500 EUR.
1 točka

9. Transformacijska krivulja (krivulja proizvodnih možnosti) se premakne
vzporedno navzdol (v levo) zaradi
A povečane imigracije.
B znižanja cen obeh dobrin.
C večje učinkovitosti proizvodnih dejavnikov pri proizvodnji obeh dobrin.
Č manjšega obsega proizvodnih dejavnikov pri proizvodnji obeh dobrin.
1 točka

10. Kateri izmed spodaj navedenih gospodarskih osebkov ima zakonsko
predpisan minimalni ustanovitveni kapital?
A Samostojni podjetnik.
B Komanditna družba.
C Delniška družba.
Č Družba z neomejeno odgovornostjo.
1 točka
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11. Pri proizvodnji 50 enot izdelka znašajo povprečni stroški 10 EUR. Pri
proizvodnji 51 enot se skupni stroški povečajo za 50 %. Mejni stroški znašajo

A 250 EUR.
B 150 EUR.
C

15 EUR.

Č

10 EUR.
1 točka

12. Dobavitelj ponuja 100 ton hrušk po bruto fakturni ceni 1,80 EUR za kilogram
z vključenim 9,5 % DDV. Pri nakupu nudi 10 % popusta. Odvisni stroški nabave
brez DDV-ja znašajo 1.000 EUR za celotno količino. Nabavna cena za kilogram
hrušk znaša
A 1,62 EUR.
B 1,49 EUR.
C 1,47 EUR.
Č 1,65 EUR.
1 točka
13. Pod kratkoročna sredstva ne sodijo
A zaloge blaga, patenti in licence.
B denarna sredstva v blagajni in na TRR ter zaloge drobnega inventarja.
C dolgoročne finančne naložbe.
Č kratkoročne finančne naložbe.
1 točka

14. Obveznica je
A dolžniški vrednostni papir.
B lastniški vrednostni papir.
C bolj tvegan vrednostni papir.
Č kratkoročni vrednostni papir.
1 točka
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II. NALOGE ZAPRTEGA IN POLODPRTEGA TIPA

Navodilo:

Pred vami so tri naloge. Za pravilne rešitve lahko pri prvi nalogi dobite
dve (2) točki, pri drugi nalogi dve (2) točki in pri tretji nalogi dve (2) točki.

1. naloga
Dopolnite besedilo.
Deflacija pomeni __________________ splošne ravni cen v gospodarstvu. Nastane
zato, ker je kupni sklad __________________ od blagovnega sklada. Deflacija
povzroči _____________________ brezposelnosti in propad mnogih podjetij.
Če je rast cen v gospodarstvu višja od rasti nominalnega dohodka, se velikost realne
plače v gospodarstvu _________________.
Realni BDP je enak nominalnemu BDP, če v gospodarstvu ni __________________.
Če

je

blagovni

sklad

manjši

gospodarstvu__________________.

od
Davek

kupnega
od

sklada,

plače

se

cene

v

imenuje

________________. Bruto plača je _________________________ od neto plače.
2 točki
2. naloga
S križcem (X) označite, ali so naslednje trditve pravilne ali napačne.
TRDITEV

PRAVILNA

NEPRAVILNA

Družbenik v d. n. o. jamči le do višine vloženega
kapitala.
Diferenciacija predstavlja poglobitev sortimenta.
Organizacijska struktura, pri kateri vsako delovno
mesto sprejema navodila le od določenega
nadrejenega mesta, je linijska.
Financiranje delničarjev predstavlja obliko tujega
financiranja.
2 točki
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3. Med navedenimi pojmi poiščite ustrezne dvojice in jih kot izbrano
kombinacijo črke in številke zapišite v polje na sredini (kot je razvidno iz
prvega primera).

A substitut

A4

1 popust zaradi odprtja trgovine

B skonto

2 vnaprejšnje plačilo

C rabat

3 dobavni pogoji, plačilni pogoji

Č avans

4 nadomestek

D obvezne sestavine

5 odtegljaj od cene zaradi plačila pred

pogodbe
E redne sestavine
pogodbe
F FOB

dogovorjenim rokom
6 odziv kupcev na spremembo cene
blaga
7 prodaja preko trgovskega zastopnika,
samostojnega trgovca ali komisionarja

G posredna prodaja

8 franko ladja

H cenovna elastičnost

9 cena, količina, kakovost, blago

povpraševanja
2 točki
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Prazna stran

