
Ekonomie - Test A
Správné odpovědi jsou podtňeny.

Pohvny: Nalezené správné odpovědi zaškrtněte na přiloženém formulráři. Test je sestaven tak' žekaždá
otázkamá minimálně jednu správnou odpověď. Test obsahuje25 atě.zek, ve kterých je umístěno celkem 50
správných odpovědí. Z,akaždou správně oŽnačenou odpověď ziskáváte Ibod,zakaždou špatně označenou
odpověď se 1 bod odečítá.

1.Ekonomické statky jsou předměty, které mají např. vlastnosti:
a) gŽiteěuss! b) neomezenost c)-omezegaÉt d) neužitečnost

2.Investice 1100 Kč poskytne budoucí ýnos ve výši 120 Kč ročně po věěné časy' Alternativní ýnos kapitálu
(uroková sazba) je 90Á p.a.Investice je:

a) efektivní b) neefekÍivni c)ne|ze rozhodnout d).:!sba m.í řešení

3.Hranice produkčních možností mánakolmé resp. vodorovné ose:
a) cenu jednoho statku resp. cenu druhého statku b) cenu resp. množství statku
c) množství jednoho statku resp. množství druhého statku
d) neplatí žádná zpředchozích alternativ

4,Zdraženi nějakého zboží způsobí, že (za jinak stejných podmínek) se poptiívka po substitučrumzboži:
a) sníži b) zrlýší c) neznění d) klesne na nulu

5.Růst popúívky mázanr{sledek, že u daného zboži (cďeis paribus):
a) vzroste cena b) vzroste prodané množství
c) vzroste cena a zároveň klesne prodané množství
d) klesne cena a zitoveřlvzroste prodané množství

6.Firma je v rovnováze (tj. maximalizuje svůj zisk), když:
a) memí ořijmy se rovnají mezním nákladům
b) memí příjmy převyšují mexú nríklady o tzv. ziskovou marži
c) dosahuje minima možrrého zisku d) dosahuie maxima zisku

7.V podmínkách dokonalé konkurence p|ati, že: a) vstupdo odvětví je snadný
b) vstup do odvětvíje nesnadný
c) ie mnoho kupujících a mnoho prodávajících
d) firma nemůže ovlivnit cenu. za kterou prodává své zboží

8.JeJi ekonomický zisk roven nule, je účetní zisk
a) roven celkoým tržbámpodniku b) roven likvidačnímu zůstatku firmy
c) vždv kladný d) vždy menší než nula (ztáta)

9.Na inflaci: a) wdělají dlufuiíci b) prodělají qťadatelé c) neorodělají majitelé realit
b) prodělají příiemci fixních nominálních důchodů

l0.Je-li cena vyšší, než minimum pruměrných nrákladů anižŠi, než minimum pruměrných variabilních nákladů,
je lepší (ýnosnější) ve ýrobě pokračovat, než ji hned zastavit'

a)je to pravda b) není to pravda c) zadrání úlohyje rozpoÍ
d)výrok platíjen z krátkodobého hlediska (existence fixních nák|adů)

11.Podle Coaseho věý
a) by měly b1ft zdaněny pozemky jako nepružrý rn-irobní fakor
b) existuje vlastně jen dobrovolná nezaměstnanost
c) lze neeativní externalit.v omezit {vjednáviáním za předpokladu přesného v.vmezení
vlastnických práv a pokud v.vmáhání nríhrad škod by bylo rybhlé a levné
d) je inflace a nezaměstnanost ve vztahu nepřímé úměry



|2.Zýšení ceny chleba o 10%o vedlo ke snížení prodeje chleba o 2,5 %o. Cenová pružnost poptávky po chlebě
v daném obchodu je a) 0.25 b) 0'5 c) 0,125 d) 1l4

l3. Investice l00 Kč přinese v budoucnosti následujícíjediný qrnos: na konci 2. roku 121 Kč.
Alternativní výnos z kapitálu je 8x. Čist,e současná hodnota investice je

a) zápomá b) rovná nule c) kladná d) taková. že investice je efektivní

l4.Křivku poptávky dokonalého monopolu |zevyjádřitváahem Q = 10 - P, kde Q je množství
prodaného zbaží při ceně P. Mezrí nríklady na výrobu produktu jsou konstantní a jsou rovny
pruměrným nákladů MC : AC : 4. Monopol stanoví cenu, při které dosáhne maxima zisku. Tato
cenaje: a)6 b)7 c) I d) 9

l5. Fixní nráklady pelcrírny jsou 2ó00 Kč denně' Variabilní náklady na 1 rohlík jsou 40 haléřů.
Prodejní cena rohlíků z pekárny je 90 hďéřů. Kolik musí minimálně pekráma vyrobit denně rohlíků,
aby nebyla ztrátová? a) l 1000 ks b) 5200 ks c) 4800 ks d) 5400 ks

16. Reálná mzda: a) může rust někdy pomaleji. než nominální mzda
b) může růst někdv rvchleji" než nominální mzda
c) může rust někdy stejně rych]e. jako nominrální mzda
d) roste vždy pomaleji, neŽ nominá|nimzda

17' Podle monetaristu je třeba:
a) omezit zásahy státu do hospodrířství b) usilovat o stabilitu cenové hladiny
c) množství peněz v oběhu snižovat d) provádět expanzivní monetrírní politiku

18' Deflátor GDP je
a) podíl nominálního GDP a národního důchodu
b) podíl nominálního a reálného GDP c) rozdíl nominálního a rerílného GNP
d) možno použít oro uýpočet inflace

19. Podle Lďferovy křivky p|atizaurčiých okolností:
a) nejv.všší daňová sazba neznamená také nejv.všší příjmy za daní
b) snížení daňové sazby můŽe vést ke sníŽení celkov.ých pffimů z daní
c) snížení daňové sazby může vést ke zqýšení celkovÝch příjmů z daní
d) snížení daňové sazby musí vždy vést ke snížení celkových příjmů z daní

20.Co následujíciho je součástí běžného účtu platební bilance:
a) ťwoz a dovoz zboži b) nákup a prodej deviz pro turistiku
c) r"ivoz a dovoz služeb d) důchody (naoř. mzdy) našich občanů ze zahraničí

2|. Zavedeni e|ana dané zboži:
a) sníá přebytek domácího spotřebitele
b) sníá zisky domácích výrobců danébo zboži
c) ie ooatření tzv. protekcionistické zahraniěně obchodní oolitihv
d) zqýší zisky domácích rnúrobců daného zboží

22, Zvyšeni mnoŽsM peněz v oběhu se dosáhne, když centrrílní banka:
a) nakouptlookladniční poukázkv ČNB b) sníží repo sazbu
c) sníží povinné minimální rezeryy bank d) vytiskne a dá do oběhu další bankovhv

23. Domácnost má disponibilní důchod 200 tis. Kč ročně. Na spotřebu vyna|oží l80 tis' Kč. Kolik je pruměrný
sHon ke spotřebě? a) 0,8 b) q9- c) 0,85 d) 0,2

24, Iaká je reáiná uroková míra v zemi, kde nominiílní úroková mira j e 5Yo a inÍlace dosahuj e 5%?
a)0% b) 5% c)*5% d) nelze zjistit

25.o kolik se podle Keynesovy teorie zqýší celkoý produkt, jestliže se soukromé investice zvýší o
l miliardu Kč a mezní sklon ke spotřebě je 0.8 ?

a) l mld Kč b) 5 mld Kě c) 8 mld Kč d) 0'8 mld Kč


