
                                   VERSLUMO  PRADMENYS 

 

                                               TESTAS 

  

Kiekvienam klausimui parinkite teisingą atsakymą: 

 

1. Verslumas tai yra; 

a) tik įgimtos žmogaus savybės; 

b) tik įgytos   žmogaus savybės; 

c) įgimtos ir įgytos žmogaus savybės 

d) savybės, būdingos vyresniems asmenims. 

 

2. Verslo sėkmės pagrindiniai principai: 

a) idėja, motyvacija, gebėjimai, ištekliai; 

b) idėja, motyvacija, darbo jėga, kapitalas; 

c) idėja, ištekliai, rizika, sėkmė; 

d) idėja, motyvacija, palankios aplinkybės, pasitikėjimas savimi. 

 

3. Motyvacija versle tai yra: 

a) vadovavimas kitiems asmenims; 

b) pelno motyvo siekimas; 

c) pasitikėjimas savimi; 

d) palankių progų išnaudojimas. 

 

4. Gaminio  savikaina tai yra: 

a) kintamosios  išlaidos; 

b) pastoviosios išlaidos; 

c) bendrosios išlaidos; 

d) bendrosios išlaidos padalintos iš pagamintų gaminių skaičiaus. 

 

5. Bendrosios išlaidos tai yra: 

a) kintamosios išlaidos; 

b) pastoviosios išlaidos; 

c) kintamųjų ir pastoviųjų išlaidų suma; 

d) nėra teisingo atsakymo. 

    

6. Gaminio kainą sudaro: 

a) bendrosios išlaidos; 

b) bendrųjų išlaidų, antkainio ir PVM suma; 

c) bendrųjų išlaidų ir PVM suma; 

d) antkainio ir PVM suma. 

 

7. PVM tarifas: 

a) 15 %;                  c) 19 %; 

b) 18 %                   d) 21 %. 

8. Gaminio kintamosios išlaidoms priskiriama: 

a) žaliavų išlaidos; 

b) ryšių išlaidos; 

c) administracijos darbo užmokestis; 

d) visos išlaidos. 



 

9. Gaminio pastoviosioms išlaidoms priskiriama: 

a) pagalbinių darbininkų darbo užmokestis; 

b) žaliavų išlaidos; 

c) pagrindinių darbininkų darbo užmokestis; 

d) visos išvardintos išlaidos. 

10. Darbdaviai už darbuotoją nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio moka socialinio draudimo 

įmokų: 

a) 33 %; 

b) 30,98 %; 

c) 3 %; 

d) 19 %. 

11. Bendrosios pajamos yra apskaičiuojamos: 

a) sudėjus visas išlaidas; 

b) bendrąsias išlaidas padalijus iš pagamintų gaminių skaičiaus; 

c) parduotų gaminių skaičių padauginus iš vieno vieneto kainos; 

d) iš bendrųjų išlaidų atėmus pajamas. 

 

12. Bendrasis pelnas apskaičiuojamas: 

a) iš bendrųjų išlaidų atėmus pajamas; 

b) iš pajamų atėmus bendrąsias išlaidas; 

c) padauginus vieno vieneto kainą iš parduotų gaminių skaičiaus; 

d) visi atsakymai teisingi. 

13. Nuostoliai yra patiriami, kai: 

a) pajamos lygios bendrosioms išlaidoms; 

b) bendrosios išlaidos mažesnės už pajamas; 

c) bendrosios išlaidos didesnės už pajamas; 

d) nėra teisingo atsakymo. 

 

14. Ekonominiai ištekliai, būtini gaminant prekes ir teikiant paslaugas  yra: 

a) gamtiniai ištekliai, darbo jėga, kapitalas; 

b) rizika, verslumas, gebėjimai; 

c) pradiniai įnašai, pradedant verslą; 

d) vadovavimo ir organizaciniai sugebėjimais; 

15. Verslumas yra: 

             a)   gamtiniai ištekliai, darbo jėga, kapitalas. 

             b)  rizika, verslumas, gebėjimai;  

             c)  pradiniai įnašai, pradedant verslą; 

             d)  vadovavimo ir organizaciniai sugebėjimai.. 

16.    Kapitalas tai yra: 

            a) tik piniginis turtas; 

            b) tik nepiniginis turtas; 

            c)  pinigai ir už juos įsigytas reikalingas turtas; 

            d) nėra teisingo atsakymo 

             

                                                                          

   Parengė mokytoja Rita Adomaitienė 

Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla 


