Roberts Škapars
Ekonomikas būtība un priekšmets
Uzdevumi

Materiāls izstrādāts
ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība”
aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana”
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
kompetences paaugstināšana”
Latvijas Universitātes realizētā projekta
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana”
(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003,
LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai.

Rīga, 2010
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Jautājums
Kuras no dotajām zinātņu nozarēm ir pieskaitāmas reālo zinātņu
(RZ) un kuras formālo zinātņu (FZ) grupai?
fizika
tiesību zinātne
ķīmija
statistika
pedagoģija
astronomija
ekonomikas teoriju vēsture
matemātika
Kuri no zemāk minētajiem apgalvojumiem ir pozitīvie (PO) un
normatīvie (NO)?
dzīves līmenis Baltijas valstīs ir zemāks nekā Šveicē
amerikāņi ir laimīgāki nekā latvieši
Rīgā ražo kvalitatīvākas preces nekā citās Latvijas pilsētās
2004. gada 1. maijā Latvija kļuva Eiropas Savienības valsts
Igaunijai un Lietuvai ir labāki ekonomiskās izaugsmes apstākļi nekā
Latvijai
Raksturojiet minēto preču savstarpējo sakarību pēc to lietojamības
(papildinošās PA, aizstājošās SA, pēc lietojamības nesaistītās NA)?
uzvalks un kaklasaite
košļājamā gumija un bikšturi
skaņuplate un audiokasete
veļas mazgājamā mašīna un vieglais automobilis
mācību grāmata un uzdevumu krājums
brauciens ar vilcienu un brauciens ar autobusu
televizors un TV antena
Kuri no minētajiem resursiem ir ražošanas faktors „zeme” (Z) un
kuri – „kapitāls” (K)?
klimats
izejvielas ražošanas procesā
sēnes mežā
kafejnīcas virtuvē lietotās elektriskās mašīnas
pusfabrikāti ražošanas procesā
patenti
zobārstniecības kabineta aprīkojums
vējdzirnavas
ražošanai uzbūvētie pievadceļi
gruntsūdeņi

Atbilde

5.

a)
b)
c)
d)

Kura no saimnieciskā subjekta darbībām saistās ar ekonomiskuma
minimizācijas principu (MI) un kura – ar maksimizācijas (MA)
principu?
mājsaimniecība tās rīcībā esošo patēriņa summu izlieto ar
maksimālu derīgumu
namamāte viesībām nepieciešamos pārtikas produktus iegādājas
tirgū, kur to cenas ir zemākas
uzņēmums nepieciešamo preces daudzumu cenšas izgatavot,
izmantojot tādus ražošanas faktorus, kas ir pēc iespējas lētāki
uzņēmums saņem bankā kredītu ar mērķi to ieguldīt ražošanā un
saražot maksimāli daudz produkta

Atbildes - uzdevumi
Jautājums
Kuras no dotajām zinātņu nozarēm ir pieskaitāmas reālo zinātņu
(RZ) un kuras formālo zinātņu (FZ) grupai?
i) fizika
j) tiesību zinātne
k) ķīmija
l) statistika
m) pedagoģija
n) astronomija
o) ekonomikas teoriju vēsture
p) matemātika
2.
Kuri no zemāk minētajiem apgalvojumiem ir pozitīvie (PO) un
normatīvie (NO)?
f) dzīves līmenis Baltijas valstīs ir zemāks nekā Šveicē
g) amerikāņi ir laimīgāki nekā latvieši
h) Rīgā ražo kvalitatīvākas preces nekā citās Latvijas pilsētās
i) 2004. gada 1. maijā Latvija kļuva Eiropas Savienības valsts
j) Igaunijai un Lietuvai ir labāki ekonomiskās izaugsmes apstākļi nekā
Latvijai
3.
Raksturojiet minēto preču savstarpējo sakarību pēc to lietojamības
(papildinošās PA, aizstājošās SA, pēc lietojamības nesaistītās NA)?
h) uzvalks un kaklasaite
i) košļājamā gumija un bikšturi
j) skaņuplate un audiokasete
k) veļas mazgājamā mašīna un vieglais automobilis
l) mācību grāmata un uzdevumu krājums
m) brauciens ar vilcienu un brauciens ar autobusu
n) televizors un TV antena
4.
Kuri no minētajiem resursiem ir ražošanas faktors „zeme” (Z) un
kuri – „kapitāls” (K)?
k) klimats
l) izejvielas ražošanas procesā
m) sēnes mežā
n) kafejnīcas virtuvē lietotās elektriskās mašīnas
o) pusfabrikāti ražošanas procesā
p) patenti
q) zobārstniecības kabineta aprīkojums
r) vējdzirnavas
s) ražošanai uzbūvētie pievadceļi
t) gruntsūdeņi
Nr.
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5.

e)
f)
g)
h)

Kura no saimnieciskā subjekta darbībām saistās ar ekonomiskuma
minimizācijas principu (MI) un kura – ar maksimizācijas (MA)
principu?
mājsaimniecība tās rīcībā esošo patēriņa summu izlieto ar
maksimālu derīgumu
namamāte viesībām nepieciešamos pārtikas produktus iegādājas
tirgū, kur to cenas ir zemākas
uzņēmums nepieciešamo preces daudzumu cenšas izgatavot,
izmantojot tādus ražošanas faktorus, kas ir pēc iespējas lētāki
uzņēmums saņem bankā kredītu ar mērķi to ieguldīt ražošanā un
saražot maksimāli daudz produkta

Atbildes - uzdevumi
1.
2.
3.
4.
5.

a. RZ; b. RZ; c. RZ; d. FZ; e. RZ; f. RZ; g. RZ; h. FZ.
a. PO; b. NO; c. NO; d. PO; e. NO.
a. PA; b. NA; c. SA; d. NA; e. PA; f. SA; g. PA.
a. Z; b. K; c. Z; d. K; e. K; f. K; g. K; h. K; i. K; j. Z.
a. MA; b. MI; c. MI; d. MA.

MA
MI
MI
MA

