Mintafeladatok – tesztkérdések
nappali mesterszakok

1. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak-e!
“A Saját tıke a mérleg eszköz oldalán szereplı tétel.”
„ A Készletek a mérleg eszköz oldalán szereplı tétel.”
a. Csak az elsı állítás igaz.
b. Csak a második állítás igaz.
c. Mindkét állítás igaz.
d. Mindkét állítás hamis.
Helyes válasz: b
2. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak-e!
“ A Magyar Nemzeti Bank látja el a hazai pénzügyi rendszer felügyeletét.”
„ A hazai monetáris politika végsı célja az árfolyam stabilitás.”
a. Csak az elsı állítás igaz.
b. Csak a második állítás igaz.
c. Mindkét állítás igaz.
d. Mindkét állítás hamis.
Helyes válasz: d
3. Marketingszempontból melyik a helytelen megközelítése a termék fogalmának?
a. Mőszaki paraméterekkel leírható, adott technológiával elıállítható és funkciókkal
bíró dolog (jószág).
b. Igényt, szükségletet kielégítı jószág (dolog), mely a birtokosának hasznosságot
biztosít.
c. fizikai (szubjektív), esztétikai és szimbolikus (objektív) tulajdonságok összessége.
Helyes válasz: c
4. A 21. századi vállalatvezetınek
a. speciális szakmai ismeretei vannak.
b. homályos elképzelése van a vállalat jövıjérıl.
c. jól strukturált feladatokat kell megoldania.
Helyes válasz: b
5. Az emberi erıforrás menedzsment alapfeladata:
a. a munkáltatók és a munkavállalók konfliktusainak megelızése.
b. a munkakörök és a munkavállalók közötti összhang megteremtése.
c. a munkáltatók és a munkavállalók elégedettségének növelése.
d. a munkavállalók képességeinek fejlesztése.
Helyes válasz: b
6. Melyik nem illik a többi közé?
a. Vezetıség felelıssége
b. Dolgozók felhatalmazása
c. Erıforrásgazdálkodás
d. Termék/szolgáltatás elıállítása
e. Mérés, elemzés, fejlesztés
Helyes válasz: b

7. Jelölje meg a TQM-re (Total Quality Management) jellemzı állítást!
a. A TQM menedzsment filozófia hatékony alkalmazásához a dolgozók aktív
részvétele szükséges.
b. A TQM menedzsment filozófia központjában a folyamatok szigorú, egységes
szabályozása áll.
c. A TQM az ISO 9000-es szabványcsalád követelményeinek továbbfejlesztésével
jött létre.
d. A TQM modell Japánból ered.
Helyes válasz: a
8. Melyek nem tartoznak egy termelési folyamat közvetlen mőködtetésének költségei közé?
a. A marketingköltségek.
b. A karbantartási költségek.
c. A teljesítménybérben dolgozó munkások bérköltsége.
d. A minıségszabályozás költségei.
Helyes válasz: a
9. Mely Európai Uniós tagországban nem hivatalos fizetıeszköz az euró? Jelölje be a
megfelelı választ!
a. Norvégia
b. Svájc
c. Ciprus
d. Dánia
Helyes válasz: d
10. Írja be azt a szót, amelyik az alábbi betők mindegyikéhez illesztve értelmes szót ad!

Megoldás: ÁRA

11. Melyik ábra illik a kérdıjel helyére?

.
Megoldás: 1
12. Az alábbi állatnevek egy hetedik állat nevét is rejtik. Melyik ez az állat?
KENGURU, EGÉR, CINKE, SÜN, KÍGYÓ, ELEFÁNT
a. KECSKE
b. BÁLNA
c. OROSZLÁN
Helyes válasz: a

