
Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти 

2019 - 2020 н.р. 

Завдання ІІ етапу учнівської олімпіади  

з Економіки 

11 клас 

Тести 

(1-20 завдання оцінюються в 1 бал) 

 

1. Укажіть, яке з наведених тверджень краще за все відображає сутність 

економічної науки. 

а) розробляє рекомендації, що вживаються безпосередньо в господарській практиці; 

б) описує і вивчає ринкові відносини; 

в) має справу з аналізом й ухваленням рішень задля найкращого задоволення потреб 

в умовах обмеженості ресурсів; 

г) вивчає різні форми організації підприємництва. 

2. Визначте, що з наведеного нижче є альтернативною вартістю вашого 

рішення поступити до університету за умов, що навчання безкоштовне. 
а) заробітна плата, яку б ви отримували, якби не навчалися, а працювали; 

б) знання, які ви отримаєте, навчаючись в університеті; 

в) гроші, які вам довелося б заплатити, якби навчання було платним; 

г) гроші, які ви зможете заробити після закінчення навчання.  

3. Укажіть, що найкраще характеризує гроші. 
а) засіб, за допомогою якого можна вирішити всі існуючі економічні проблеми; 

б) загальний еквівалент, за допомогою якого зручно виміряти вартість товарів та 

послуг; 

в) джерело збагачення; 

г) свідоцтво про певний добробут їх володаря. 

4. За яких умов можна вирішити проблему обмеженості ресурсів. 

а) якщо всі люди будуть економити ресурси; 

б) якщо люди добровільно обмежать свої потреби; 

в) у майбутньому, коли рівень розвитку науки і техніки дозволить істотно 

збільшити виробництво товарів; 

г) немає вірної відповіді. 

5. Яка з перелічених подій позначиться на ціні сиру не так, як інші три. 

а) різко підскочили ціни на корми для великої рогатої худоби; 

б) удої корів підвищилися; 

в) різко збільшилося споживання вершкового масла; 

г) удої корів знизилися. 

6. Укажіть, що з переліченого нижче є характеристикою ринку 

монополістичної конкуренції. 
а) однорідний продукт;  б) неоднорідний продукт; 

в) єдиний покупець на ринку; г) відсутні перешкоди входження на ринок. 

7. Що ілюструє крива виробничих можливостей. 

а) найкращу комбінацію виробництва двох товарів споживчого та виробничого 

призначення; 

б) обмеженість ресурсів і необмеженість потреб у суспільстві та можливість вибору; 

в) кількість виробничих ресурсів, що існують у суспільстві; 

г) альтернативну комбінацію виробництва товарів за обмеженості ресурсів.  

8. Визначте альтернативну вартість однієї тонни пшениці за умови, що на 

одному й тому самому полі можна зібрати врожай: або 400 т буряку, або 100 

т пшениці. 



Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти 

2019 - 2020 н.р. 

Завдання ІІ етапу учнівської олімпіади  

з Економіки 

9-10 клас 

Тести 

(1-20 завдання оцінюються в 1 бал) 

 

1. Визначте поняття «благо». 

а) потреба в чомусь необхідному, суб’єктивне відчуття невистачання певних товарів 

або послуг; 

б) платоспроможна потреба; 

в) засіб, який може задовольнити потребу; 

г) сума грошей, яку споживач готовий заплатити за товар. 

2. Що ілюструє крива виробничих можливостей. 

а) найкращу комбінацію виробництва двох товарів споживчого та виробничого 

призначення; 

б) обмеженість ресурсів і необмеженість потреб у суспільстві та можливість вибору; 

в) кількість виробничих ресурсів, що існують у суспільстві; 

г) альтернативну комбінацію виробництва товарів за обмеженості ресурсів.  

3. Що з наведеного нижче має відношення до постійних витрат: 
а) орендна плата;    б) плата за сировину; 

в) плата за електроенергію;   г) заробітна плата; 

4. Укажіть, яке з наведених тверджень краще за все відображає сутність 

економічної науки. 
а) розробляє рекомендації, що вживаються безпосередньо в господарській практиці; 

б) описує і вивчає ринкові відносини; 

в) має справу з аналізом й ухваленням рішень задля найкращого задоволення потреб 

в умовах обмеженості ресурсів; 

г) вивчає різні форми організації підприємництва. 

5. За яких умов можна вирішити проблему обмеженості ресурсів. 

а) якщо всі люди будуть економити ресурси; 

б) якщо люди добровільно обмежать свої потреби; 

в) у майбутньому, коли рівень розвитку науки і техніки дозволить істотно збільшити 

виробництво товарів; 

г) немає вірної відповіді. 

6. Чи відносяться гроші до виробничих ресурсів? 

а) так, якщо ці гроші купують капітальні ресурси; 

б) ні, якщо вони не знаходяться на банківському рахунку; 

в) так, але тільки за умови, коли оплачуються товари та послуги; 

г) ні, бо гроші є фінансовим засобом. 

7. Яка з перелічених подій позначиться на ціні сиру не так, як інші три. 

а) різко підскочили ціни на корми для великої рогатої худоби; 

б) удої корів підвищилися; 

в) різко збільшилося споживання вершкового масла; 

г) удої корів знизилися. 

8. Визначте поняття «споживчі товари». 

а) створені суспільством протягом певного періоду часу; 

б) створені протягом усієї історії існування суспільства; 

в) необхідні для економічного процвітання суспільства; 

г) товари, які можуть споживатися будь-якими споживачами.  


