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Test z EKO 

Varianta „A“ 

 1. Poptávka po výrobních faktorech je 

 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 2. Cena výrobního faktoru je spojena s tzv. ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

     a přesně ji definujte u jednotlivých výrobních faktorů: 

 

- ………………………………………………………………………………………………….., 

- ………………………………………………………………………………………………….., 

- …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 3. Určete a popište toto grafické znázornění: 

 

     jde o graf ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Mezní náklady na výrobní faktor: 

 

     a) MFC, 

     b) PFC, 

     c) TFC, 

     d) ………………………………….., 

 

      a jsou: 

 

     a) nadbytečné Ná, 

     b) dodatečné Ná, 

     c) chybějící Ná, 

     d) ……………………………………. 
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 5. Popište graf  Křivky poptávky po práci: 

 

 

 

 

 

 

 6. Pro určení tržní nabídky je účelné předpokládat: 

 

     a) 3 možnosti využití času, 

     b) 2 možnosti využití času, 

     c) 1 možnosti využití času, 

     d) více možnosti využití času, 

 

     a to: 

   

- …………………………………………………………., 

- …………………………………………………………., 

- …………………………………………………………., 

- ………………………………………………………….. 
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 7. Při nižší mzdové sazbě převládá: 

 

     a) důchodový efekt a množství práce klesá, 

     b) substituční efekt a množství práce roste, 

     c) substituční efekt a množství práce roste i klesá, 

     d) ………………………………………………………………………., 

 

      a křivka individuální nabídky má: 

 

      a) kladnou směrnici, 

      b) pozitivní směrnici, 

      c) zápornou směrnici, 

      d) …………………………………………………….. 

 

 

 8. Popište graf  Rovnováhy na trhu práce 
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   9. Uveďte alespoň 3 požadavky, které jsou předkládány „odbory“: 

 

- ……………………………………………………………………………………., 

- ……………………………………………………………………………………., 

- …………………………………………………………………………………….. 

 

 

10. Hovoříme-li o trhu kapitálu, tak „úspory“ představují:  

 

…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

11. Jak rozumíte pojmu „rovnovážný rozdíl“:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..., 

 

jeden, který uvádí ekonomická teorie, si vyberte a vysvětlete (stručně, jasně, max. v 5 bodech): 
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12. Kapitálové statky ztrácejí svou funkčnost na základě: 

 

      a) doby, po kterou jsou využívány, 

      b) doby, po kterou jsou odpisovány, 

      c) ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

13. Efektivnost ve směně musí:  

 

      a) být možné přerozdělit zásobu vyrobeného zboží tak, aby bylo možné prospět jednomu  

          spotřebiteli a současně poškodit druhého, 

      b) být nemožné rozdělit zásobu vyrobeného zboží tak, aby bylo možné prospět jednomu  

          spotřebiteli a současně nepoškodit druhého i prvního, 

      c) být nemožné přerozdělit zásobu vyrobeného zboží tak, aby bylo možné prospět jednomu  

          spotřebiteli a současně nepoškodit druhého, 

      d) …………………………………………………………………………………………………. 

          ………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

14. Hospodářské cykly lze charakterizovat  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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15. Nezaměstnanost představuje: 
      

      a) nevyužití faktoru práce, podpora potenciální schopností nebo reálnou snahou pracovních sil  

          zařazených do pracovního procesu, 

      b) nevyužití faktoru práce, plýtvání potenciální schopností nebo reálnou i nominální snahou  

          pracovních sil nezařazených do pracovního procesu, 

      c) využití faktoru práce, potenciálních schopností nebo reálné snahy pracovních sil  

          nezařazených do pracovního procesu, 

      d) …………………………………………………………………………………………………… 

          …………………………………………………………………………………………………… 

          …………………………………………………………………………………………………… 

 

16. Stagnace je: 

 

      a) období, kdy produkt vykazuje nulové i mínusové přírůstky, 

      b) období, kdy produkt vykazuje kladné i nulové přírůstky, 

      c) období, kdy produkt vykazuje nulové přírůstky, 

      d) …………………………………………………………………………………… 

 

 

17. K sociálním důsledkům nezaměstnanosti patří: 

 

      a) psychické postižení, patologické jevy, radikální postižení jednotlivých skupin, 

      b) psychické zatížení, patologické projevy, radikalizace postižených skupin, 

      c) psychické zatížení, patologické jevy, radikalizace postižených skupin, 

      d) ………………………………………………………………………………………………, 
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     jeden sociální důsledek si vyberte a stručně, jasně, max. v 5 bodech popište: 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Důchod je: 

 

     a) celkové množství peněz, které člověk nebo domácnost obdrží během určitého časového období  

        (1 rok), 

     b) celkové množství peněz, které člověk nebo obdrží během určitého časového období (1 rok), 

     c) celkové množství peněz, které člověk nebo domácnost obdrží během určitého období (1 rok), 

     d) …………………………………………………………………………………………………….. 

         …………………………………………………………………………………………………….., 

 

 

     a může být tvořen (uveďte alespoň 2 způsoby: 

 

- ………………………………………………………………………………………………….., 

- ………………………………………………………………………………………………….., 

- …………………………………………………………………………………………………… 
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19. Ekonomická renta představuje  

 

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

20. Strukturální nezaměstnanost: 

 

      a) vzniká na základě dostatečné poptávky po určitých statcích a tím i po pracovnících určitých  

          odvětví, 

      b) nevzniká na základě nedostatečné poptávky po určitých statcích a tím i po pracovnících určitých  

          odvětví, 

      c) vzniká na základě nedostatečné poptávky po určitých statcích a tím i po pracovnících určitých  

          odvětví, 

      d) …………………………………………………………………………………………………….. 

          …………………………………………………………………………………………………….. 

          …………………………………………………………………………………………………….. 
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