
1. Rendezd az állításokat abba a halmazba, amelyikre vonatkoznak! (11 pont) 

 
1. A TNC-k (transznacionális vállalatok) túlnyomó többségének központjai ebben a 

térségben találhatóak. 

2. Főként volt gyarmatok alkotják. 

3. A világkereskedelemben csak nagyon korlátozottan vesznek részt. 

4. Ebben a térségben magas az életszínvonal és az egy főre jutó GDP. 

5. Volt szocialista országok is a tagjai. /Pl.: Magyarország/ 

6. A térségben nagy arányban foglakoztatnak magasan képzett munkaerőt. 

7. Ők a fő működőtőke-exportőrök. 

8. Magas a primer szektorban foglalkoztatottak aránya. 

9. Tagjai a fejlett országok és jellemző rájuk a piacgazdaság. 

10. Egyes országaiban megtalálhatóak a tervutasításos gazdaság jellegei. 

11. Országainak népességszáma gyorsan növekszik. 

 

 

 

 

2. Keretezd be a kakukktojást! Választásodat indokold! (8 pont) 

 

1. a. chicagói tőzsde b. New York-i tőzsde(Wall Street) c. tokiói tőzsde 

Indoklás:             

2. a. GDP   b. GNI     c. IMF 

Indoklás:             

3. a. OPEC  b. WHO    c. FAO 

Indoklás:             

4. a. SZJA  b. OECD    c. ÁFA 

Indoklás:             

 



3. Egészítsd ki a hiányos állításokat! (7 pont) 

 

Egy ország költségvetésében deficit jelentkezik, ha a kiadások meghaladják a bevételeket, 

fordított esetben ……………… van. 

Az ………………………………….……….-nek legfontosabb szerve a Biztonsági Tanács 

és szakosított intézményei közé tartozik a Világbank és az UNESCO is. 

Ha minden termék kereslete meghaladja a piacon jelenlévő kínálatot, akkor a termékek ára 

…………........... fog, ha ez tartós, akkor ………….……….-ról beszélünk. 

A foglalkozási átrétegződés a munkaerő áramlását jelenti az egyes 

…………………………………....-ok között. 

Az eladósodott országok a túlzott hitelfelvételeknek köszönhetően 

………………………..……..-ba kerülhetnek. 

Az értékpapírok árfolyamából számolják a …………………..…….-et, amely a keresett 

értékpapírok értékét összefoglaló mutatószám. 

 

 

 

 

4. Párosítsd, kösd össze az integrációk létrejöttének szakaszait a hozzájuk tartozó 

definíciókkal! 

Egy definíciónak nincs párja! => Írd mellé a hozzá tartozó fogalmat! (7 pont) 

 

 

politikai unió 

 

 

szabadkereskedelmi övezet 

 

 

gazdasági unió 

 

 

monetáris unió 

 

 

vámunió 

 

 

 

preferenciális övezet 

 

 

 

 

 

a. Egymás között szabad kereskedelmet 

folytatnak, de más országokkal szemben 

külön vámokat vetnek ki. 

 

b. Két állam vámkedvezményeket ad 

egymásnak. 

 

c. Az államok eggyé válnak. Ez ma még 

csak elméleti szinten létezik. 

 

d. Más országokkal szemben egységes 

vámpolitikát folytatnak. 

 

e. A tagországok nemzeti valutáit közös 

fizetőeszköz váltja fel. 

 

f. Közös gazdaságpolitikát folytatnak, 

közös oktatási irányelveket követnek és 

összehangolják a környezetvédelmi és 

adópolitikájukat. 

 

g. Szabadon áramlik a tőke és a munkaerő 

a tagok között. 



MEGOLDÁSOK 
 

1. Feladat 

 

Centrum: 1, 4, 6, 7, 9, 

Félperiféria: 3, 5, 10, 

Periféria: 2, 3, 8, 11, 

 

2. Feladat 

 

1. a. chicagói tőzsde – indoklás: árutőzsde, a többi értéktőzsde 

2. c. IMF – indoklás: ENSZ szervezet, a többi a gazdasági fejlettség mutatója 

3. a. OPEC – indoklás: kőolajexportáló országok szervezete, a többi ENSZ szervezet 

4. b. OECD – indoklás: nemzetközi szervezet, a másik kettő adófajta 

 

3. Feladat 

 

Egy ország költségvetésében deficit jelentkezik, ha a kiadások meghaladják a bevételeket, 

fordított esetben szufficit van. 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete / ENSZ -nek legfontosabb szerve a Biztonsági Tanács 

és szakosított intézményei közé tartozik a Világbank és az UNESCO is. 

Ha minden termék kereslete meghaladja a piacon jelenlévő kínálatot, akkor a termékek ára 

növekedni fog, ha ez tartós, akkor infláció -ról beszélünk. 

A foglalkozási átrétegződés a munkaerő áramlását jelenti az egyes gazdasági szektor / 

ágazat -ok között. 

Az eladósodott országok a túlzott hitelfelvételeknek köszönhetően adósságcsapda / 

adósságspirál-ba kerülhetnek. 

Az értékpapírok árfolyamából számolják a tőzsdeindex-et, amely a keresett értékpapírok 

értékét összefoglaló mutatószám. 

 

4. Feladat 

 

politikai unió – c. 

szabadkereskedelmi övezet – a. 

gazdasági unió – f. 

monetáris unió – e. 

vámunió – d. 

preferenciális övezet – b. 

 

g. – közös piac 


