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Група 1 

 Одговор бр. стр. 

1. в) Сразмера у којој се одређена количина једне 

робе размењује за другу 

1, стр. 77 

2. а) Континуирано одвајање дела профита ради увећања капитала  2, стр. 21 

3. в) Наменске расподеле друштвеног бруто производа  1, стр. 128 

4. б) k’= камата ·  100/ зајмовни капитал  2, стр. 59 

5. в) Одвајање сточарства од земљорадње, појава занатства и трговине 1, стр. 43 

6. б) Однос c/v  2, стр. 22 

7. а) Међузависности између обима производње и ангажованих средстава 

(фактора производње)  

2, стр. 15 

8. б) Радну снагу  2, стр. 19 

9. г) Набавна цена трговине (продајна цена индустрије) 

д) Трговинска маржа (или рабат)  

2, стр. 55 

10. 1 долар = 12 динара  1, стр. 119 

 

 

Csoport 1 

 Válasz  old sz. 

1. c) arány, ami alapján egy árú adott mennyiségét elcserélik egy másik árúra  1, 77. old.  

2. а) A profit egy részének a tőke növelése érdekében történő folyamatos elválasztása  2, 21. old. 

3. c) a társadalmi össztermék vagy bruttó termék rendeltetés szerinti elosztásától   1, 128. old. 

4. b) k’= kamat  ∙ 100 / kölcsöntőke  2, 59. old. 

5. c) az állattenyésztés elválása a földműveléstől, a kisipar és a kereskedelem megjelenése  1, 43. old. 

6. b) A c/v aránya  2, 22. old. 

7. а) a termelés mennyisége és a felhasznált eszközök (termelési tényezők) viszonyát 

  

2, 15. old. 

8. b) a munkaerőbe 2, 19. old. 

9. d) a kereskedelem beszerzési ára (az ipar eladási ára) 

 e) a kereskedelmi árrés (márga, rabatt)  

2, 55. old 

10. 1 dollár = 12 dinár   1, 119. old 

 


