
TEST:                                Základy ekonomiky, 2.roč. Jméno: …………………………………………………… 
 
1/ Ekonomie je:  
   a )  ekonomická teorie 
   b)   přírodní věda 
   c)   ekonomická praxe 
 
2/ Ekonomie patří do skupiny: 

a) společenských věd 
b) přírodních věd 
c) makroekonomických věd 

 
3/ Ekonomie se zabývá společenskou realitou zvanou: 

a) národní hospodářství 
b) ekonomika 
c) politika 

 
4/ Ekonomika zkoumá: 

a) pouze jednotlivé úseky národního hospodářství 
b) pouze hospodářství státu jako celku 
c) hospodářství státu jako celku i jednotlivé části národního hospodářství 

 
5/ Ekonomie zkoumá jednání jedinců ve světě: 

a) neomezených zdrojů a omezených potřeb 
b) neomezených potřeb a neomezených zdrojů 
c) omezených zdrojů a neomezených potřeb 

 
6/ Pro ekonomické zákonitosti je typické, že: 

a) platí v každém dílčím případě a prosazují se dlouhodobě 
b) neplatí v každém dílčím případě a prosazují se dlouhodobě 
c) neplatí v každém dílčím případě a prosazují se krátkodobě 

 
7/ Projevy firmy jako ekonomického subjektu v rámci skupiny zkoumá 

a) makroekonomie 
b) mikroekonomie 
c) mikroekonomika 

 
8/ Makroekonomie zkoumá celé hospodářství: 

a) jako celek 
b) jako součást světového hospodářství 
c) rozčleněné na jednotlivé firmy a občany 

 
9/ Předmět ekonomické teorie: 

a) definuje nesoulad mezi potřebami a zdroji 
b) definuje statistické zákonitosti 
c) analyzuje potřeby jednotlivých makroekonomických subjektů 

 
10/ Ekonomický statek: 

a) je volně dostupný, ale může být i neužitečný 
b) není volně dostupný a je užitečný 
c) je neužitečný, pokud je volně dostupný 

 



11/ Kapitál: 
a) přeměňuje přírodní zdroje v užitečné statky 
b)  není volně dostupným statkem 
c) je výsledek předchozí činnosti/výroby 

 
12/ Zakladatelem počátků moderní ekonomie a průkopníkem klasické politické ekonomie byl: 

a) Tomáš Akvinský 
b) Paul A. samuelson 
c) Adam Smith 

 
 
13/ Výsledky předchozí výroby mohou mít: 

a) pouze hmotný charakter 
b) pouze nehmotný charakter 
c) hmotný i nehmotný charakter 

 
14/ Paul A Samuelson žil: 

a) v 17. století 
b) v 19. století 
c) ve 20. století 

 
15/ Stát /jako ekonomický subjekt/: 

a) má své vlastní potřeby, které současně uspokojuje vynakládáním 
prostředků 

b) má své vlastní potřeby, ale uspokojení těchto potřeb nemůže sám 
financovat 

c) jako celek není ekonomickým subjektem   
 
16/ Každá ekonomika řeší následující úkoly: 

a) kolik a pro koho vyrábět, co a jak vyrábět nechává na volné soutěži 
b) co, kolik a jak vyrábět, otázku pro koho řeší jiná společenská věda 
c) co, jak, kolik a pro koho vyrábět 

 
17/ Zpravidla rozeznáváme 4 ekonomické systémy: 

a) zvykový, tržní, socialistický a kapitalistický 
b) zvykový, tržní, centrálně plánovaný a neplánovaný 
c) zvykový, tržní, centrálně plánovaný a smíšený 

 
18/ Služby a ekonomické činnosti dominují: 
   a)     v kvartenárním sektoru 
   b)     v sekundárním sektoru 
   c)     v terciálním sektoru 
 
19/ Hrubý domácí produkt /HDP/ je souhrn statků a služeb vytvořený výrobními faktory: 

a)  občany státu a cizinci na území státu  
b) občany státu žijícími kdekoli ve světě 
c) které se nacházejí pouze ve vlastnictví občanů státu 

 
20/ Položka, která není součástí výpočtu HDP: 

a) spotřeba domácností 
b) export 
c) inflace 



21/ Majetek firmy třídíme podle: 
   a)   dlouhodobých aktiv a krátkodobých pasiv 
   b)   druhů a zdrojů financování 
   c)   aktiv, pasiv a nezařazeného majetku 
 
22/ Základní princip rozvahy je: 
   a)   majetek firmy nemůže být záporný 
   b)   stálá aktiva se rovnají vlastním pasivům 
   c)   stálá a oběžná aktiva se rovnají pasivům 
 
23/ Do vlastních zdrojů nepatří: 
   a)   zisk 
   b)   vklad tichého společníka 
   c)   cenné papíry 
 
24/ Do stálých/dlouhodobých aktiv nepatří: 
   a)   materiál 
   b)   stroje 
   c)   kapitálové investice  
 
25/ Dlouhodobý hmotný majetek musí splňovat následující podmínky: 
   a)   cena je vyšší než 60 tis. Kč a doba používání delší než 1 rok 
   b)   cena je vyšší než 40 tis. Kč a doba používání delší než 2 roky 
   c)   cena je vyšší než 40 tis. Kč a doba používání delší než 1 rok 
 
26/ Finanční majetek oceňujeme: 
   a)   pořizovací cenou 
   b)   reprodukční cenou 
   c)   cenou ve vlastních nákladech 
 
27/ Odpisy rozlišujeme na: 
   a)   účetní, dlouhodobé a krátkodobé 
   b)  zrychlené a daňové 
   c)   účetní a daňové, rovnoměrné a zrychlené 
 
28/ Odepisujeme: 
   a)  dlouhodobý a krátkodobý hmotný majetek 
   b)  dlouhodobý hmotný majetek a pozemky 
   c)   dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  
 
29/ Směrná účtová osnova má: 
   a)   7 tříd účtových a 2 účtové třídy závěrkové 
   b)   7 tříd účtových a dvě pro vnitropodnikové zúčtování 
   c)   7 tříd účtových, 1 účt. tř. pro závěrku a 2 účt. tř. pro vnitropodn. účetnictví 
 
30/ Účet  11.  „MATERIÁL na skladě“  je účet: 
   a)   pasivní 
   b)   aktivní 
   c)   výnosový  
 


