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Група 1 
1. N – R . . . P . . . R’ – N’ 2, стр. 26 

2. a) екстра профит који се остварује на бази бољих природних услова 2, стр. 71 

3. в) величина вредности средстава личне потрошње неопходних за нормално репродуковање радне 

снаге најамног радника 

2, стр. 11 

4. б) фиксни или стални капитал 2, стр. 28 

5. а) повећањем друштвено просечног степена продуктивности рада у гранама које производе 

робе неопходне за репродуковање радне снаге 

2, стр. 20 

6. в) земљишна рента 2, стр. 68 

7. девалвација 1, стр. 121 

8. а) прост (једноставан) или случајан 

б) потпун или развијен 

в) општи 

г) новчани 

1, стр. 103 

9. a) картел; в) синдикат; д) труст 2, стр. 78 

10. а) мера вредности 

б) средство промета 

в) средство плаћања 

г) благо 

д) светски новац 

1, стр. 107 

 

Група 2 
1. к'= (камата/зајмовни капитал) ∙ 100 2, стр. 59 

2. друштвено-економска формација 1, стр. 38 

3. а) набавна цена трговине (продајна цена индустрије) 

б) чисти трошкови промета 

в) профит трговца 

2, стр. 55 

4. а) мера вредности 

б) средство промета 

в) средство плаћања 

г) благо 

д) светски новац 

1, стр. 107 

5. а) новчани израз вредности радне снаге или цена радне снаге као робе 2, стр. 43 

6. инфлација 1, стр. 117 

7. в) средства за производњу 2, стр. 19 

8. а) стицање и увећавање богатства је циљ друштвене заједнице и појединца 

б) богатство има свој израз у злату и сребру 

в) држава треба да утиче на привреду (да подстиче извоз и ограничава увоз) 

1, стр. 11 

9. б) пренета и новостворена вредност 1, стр. 66 

10. в) дивиденда 2, стр. 64 

 



 

Група 3 
1. V= c + v + m 2, стр. 19 

2. а) радник правно слободна личност 

б) радник отуђен од средстава за производњу 

2, стр. 10 

3. Tc= c + v + ppf + Ar 2, стр. 70 

4. девизни курс 1, стр. 120 

5. а) мера вредности 

б) средство промета 

в) средство плаћања 

г) благо 

д) светски новац 

1, стр. 107 

6. а) проста или једноставна 

в) проширена или увећана 

г) умањена или опадајућа 

1, стр. 72 

7. а) потребама непосредних произвођача 1, стр. 68 

8. а) друштвена подела рада 

б) вишкови производа 

в) приватна својина 

1, стр. 77 

9. г) постојани и променљиви 2, стр. 19 

10. камата 2, стр. 59 

 

Група 4 
1. pf' =(m/(c+v))∙100  или pf’ = (профит/уложени капитал)∙100 2, стр. 35 

2. монетарна равнотежа 1, стр. 116 

3. б) целокупност физичких и психичких способности човека које он може да користи у производњи 

материјалних добара 

2, стр. 10 

4. г) предмети рада и радна снага 2, стр. 28 

5. начин производње 1, стр. 36 

6. а) мера вредности 

б) средство промета 

в) средство плаћања 

г) благо 

д) светски новац 

1, стр. 107 

7. г) ЦА= (номинална вредност ∙ д')/ к' 2, стр. 65 

8. 1) стручност, производно искуство и радне навике произвођача 

2) развијеност средстава за производњу 

3) степен развоја науке и њене примене у производњи 

4) природни услови 

5) организација рада 

6) друштвени односи 

1, стр. 60 

9. б) вредност 1, стр. 84 

10. в) зајмопримац 2, стр. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Csoport 1. 
1. N – R . . . P . . . R’ – N’ 2, 26. old. 

2. a) többletnyereség, amelyet kedvezőbb természeti viszonyok alapján valósítanak meg 

 

2, 71. old. 

3. c) a felbérelt munkás munkaerő reprodukciójához szükséges személyes fogyasztói eszközök értékének 

nagysága 

 

2, 11. old. 

4. b) fix vagy rögzített tőke 

 

2, 28. old. 

5. a) a munkaerő termelékenységének társadalmilag átlagos szintjének növelésével azokban az ágazatokban, 

amelyek a munkaerő reprodukciójához szükséges termékeket termelnek 

 

2,  20. old. 

6. c) földjáradék 

 

2, 68. old. 

7. leértékelés (devalváció) 

 

1, 121. old. 

8. a) egyszerű vagy véletlenszerű;  

b) teljes vagy kifejlett; 

c) általános;  

d) készpénz 

 

1, 103. old. 

9. a) kartell;     c) szakszervezet;        e) tröszt 

 

2, 78. old. 

10. a) értékmérő;  

b) a kereskedelem eszköze;  

c) fizetőeszköz;  

d) kincs;  

e) világpénz 

 

1, 107. old. 

 

Skupina 1 
1. N – R . . . P . . . R’ – N’ 2, str. 26 

2. a) mimoriadny zisk realizovaný na základe lepších prírodných podmienok 2, str. 71 

3. c) hodnota prostriedkov osobnej spotreby potrebných na normálnu reprodukciu pracovnej sily najatého 

pracovníka 

2, str. 11 

4. b) fixný alebo stály kapitál 2, str. 28 

5. a) zvyšovaním spoločensky priemernej úrovne produktivity práce v odvetviach, ktoré vyrábajú tovary 

potrebné na reprodukciu prácovnej sily 

2, str. 20 

6. c) pozemková renta 2, str. 68 

7. devalvácia 1, str. 121 

8. a) jednoduché alebo náhodné 

b) úplné alebo rozvinuté 

c) všeobecný 

d) peňažný, monetárny (hotovosť) 

1, str. 103 

9. a) kartel; c) syndikát; e) trust 2, str. 78 

10. a) miera hodnoty 

b) prostriedok obratu 

c) platobný prostriedok 

d) poklad 

e) svetové peniaze 

1, str. 107 

 


