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Test 

Varianta „A“ 

 

1. Pozitivní ekonomie: 

    a) hodnotí a popisuje ekonomickou realitu 

    b) pouze ekonomickou realitu hodnotí 

    c) konstruuje obraz dokonalejší společnosti a ekonomiky 

    d) popisuje fungování ekonomiky a odhaluje zákonitosti tohoto fungování 

    e) platí c) a d) současně 

 

2. Ekonomie zahrnuje: 

    a) studium aktivit zahrnující peněžní a obchodní transakce mezi lidmi 

    b) studium alokace nedostatkových zdrojů k výrobě statků 

    c) studium bohatství 

    d) studium života lidí (zaměstnání, příjmů, jejich realizace, apod.) 

    e) vše výše uvedené 

 

3.  Formy důchodů plynoucí z vlastnictví a zapojení výrobních faktorů do     

     výrobních procesů v tržní ekonomice jsou 

a) mzda, cena a zisk 
b) mzda, renta, zisk a náklady kapitálu 
c) mzdy, renty a úrokové míry 
d) mzdy, renty, zisky a úroky 
e) platí vše výše uvedené 
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4. Vyjděme ze standardního grafu nabídky a poptávky. Co se stane s cenou   

    zkoumaného statku, když dojde ke zdražení výrobního substitutu (za „jinak    

    stejných“ podmínek)? 

a) cena klesne 
b) cena vzroste 
c) cena se nezmění 
d) cena bude nulová 
e) nelze jednoznačně určit 

 

5. Která z níže uvedených nabídek není nutná pro model dokonalé konkurence? 

    a) mnoho kupujících 

    b) mnoho prodávajících 

    c) volný vstup do odvětví a volný výstup z odvětví 

    d) reklama 

    e) neschopnost dílčích ekonomických subjektů ovlivnit tržní cenu své produkce 

 

6. Pro dokonalou konkurenci musí platit, že všechny výstupy a vstupy jsou: 

    a) komplementární 

    b) heterogenní 

    c) homogenní 

    d) neomezené 

    e) dokonale převoditelné (dokonale imobilní) 

 

7. Peněžní částka vyjadřující míru prospěchu z účasti jednotlivé firmy na směně  

    (rozdíl mezi cenou a mezními náklady) se nazývá: 

a) renta 
b) mimořádný zisk 
c) přebytek spotřebitele 
d) přebytek firmy 
e) tržba 
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8. Základními formami tržních nedokonalostí jsou: 

    a) neefektivnost, inflace, nezaměstnanost 

    b) neefektivnost, nerovnost, přezaměstnanost 

    c) neefektivnost, nerovnost, nestabilita 

    d) fiskální a monetární expanze 

    e) nedokonalá konkurence a externality 

 

9. Které tvrzení je platné pro veřejné statky? 

    a) veřejné statky mohou být pozitivní nebo negativní 

    b) veřejné statky představují nadbytečné náklady pro subjekty, které z těchto  

        nákladů nerealizují téměř žádnou výhodu 

    c) veřejné statky vznikají v důsledku asymetrických informací a nejistoty  

        v ekonomickém životě, což vede ke vzniku nedokonalé konkurence a  

        k nutnosti státních zásahů do této sféry 

   d) užitek z veřejného statku je rozptýlen, proto soukromý sektor zpravidla nemá  

        moc chuti investovat do této oblasti 

e) žádné z uvedených tvrzení pro tyto statky neplatí 

 

10. Která z forem nedokonalé konkurence je z hlediska efektivnosti obecně  

      nejpřijatelnější? 

a) monopol 
b) monopson 
c) monopolní konkurence 
d) oligopol typu „A“ (homogenní oligopol) 
e) oligopol typu „B“ (heterogenní ologopol) 
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11. Volný čas je: 

       a) výrobním faktorem 

       b) volným statkem 

       c) ekonomickým statkem 

       d) výrobní službou 

       e) veřejným statkem 

 

12. Reálnou mzdou rozumíme: 

      a) počet peněžních jednotek, které pracovník obdrží za vykonanou práci 

      b) počet peněžních jednotek po zdanění 

      c) počet peněžních jednotek, který by pracovník obdržel v případě dokonalé  

          konkurence všech trhů 

      d) celkový rozsah peněžních prostředků vyplacených firmou za určitý časový  

          interval 

      e) žádná z nabídek není správná 

 

13. Úrok lze charakterizovat jako: 

      a) výnos ze zapůjčených peněz 

      b) cenu peněz (resp. peněžního kapitálu) za právo dočasně disponovat cizími  

          penězi 

      c) formu nájemného, pokud se nájem týká kapitálu 

      d) cenu (odměnu) za to, že domácnost své prostředky okamžitě nespotřebuje –  

          tj. stimul tvorby úspor 

      e) všechny odpovědi úrok charakterizují 
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14. U státního rozpočtu jako bilance je důležité rozpočtové saldo, státní rozpočet pak může být  

      konstruován jako: 

a) vyrovnaný 
b) deficitní 
c) přebytkový 
d) platí vše výše uvedené 

 

15. Funkce státního rozpočtu jsou: 

      a) …………………………………………. 

      b) …………………………………………. 

      c) …………………………………………. 

      d) …………………………………………. 

 

16. Ke stanovení cílů hospodářské politiky přispívá ekonomická situace, která je výsledkem  

      fungování tržního mechanismu a minulých politických rozhodnutí, jsou to: 

a) hospodářská stabilita 
b) hospodářská adaptabilita 
c) hospodářská dynamika 
d) sociální cíle 
e) vše výše uvedené 

 

17. K základním formám inflace patří: 

      a) malá, střední, větší 

      b) malá, mírná, střední, pádivá 

      c) mírná, pádivá, hyperaktivní 

      d) mírná, pádivá, hyperinflace 

      e) žádná z nabídek není správná 
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18. Pojem amortizace představuje  

    

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

 

19. Bankovní soustavu České republiky tvoří: 

      a) centrální banka 

      b) komerční banky 

      c) finanční instituce 

      d) nelze jednoznačně určit 

      e) platí a), b) a c) současně 

 

20. K nástrojům hospodářské politiky patří: 

      a) ………………………………………………. 

      b) ………………………………………………. 

      c) ………………………………………………. 
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