
Ekonomie - Test B
Správné odpovědi jsou podtrženy.

Pokyny: Nalezené správné odpovědi zďkrtrrěte na přiloženém formuláři' Test je sestaven tak, že
každáotávka má minimálně jednu správnou odpověď. Test obsahuje25 otÍnek, ve kterych je umístěno
celkem 50 správných odpovědí. Zakaždou správně označenou odpověď ziskáváúe1bod,za každou
špatně ozračenou odpověď se 1 bod odečítá.

1. Pokles poptávky po daném zboži má za důsledek, Že o oproti původnímu staw prodá (v dokonalé
konkurenci, ceteris paribus)
a) vícezboŽI b) vícezhožínanižšíceny c)ménědanéhozbožíazanižšíceny
d) méně daného zboží

2. Při rostoucích ýnosech z rozsahu pruměrné náklady na produkci
a) rostou b) klesají c)jsou konstantrrí d) nelze říci

3. Růst nákladů na qýrobu se po určité době ( za jinak stejných podmínek, v dokonalé konkurenci)
projeví nafrž:tí rovnováze tak" že se prodá (oproti původnímu staw před rustem nákladů)
a) méně zboží b) méně zboží a za nižší cenu c) méně zboží a za v.yšší cenu
d) více zbožíazavyšší cenu

4. Cenazbožizávisi
a) na nríkladech na vyrobu zboží b) na mezrrí užitečnosti zboží oro sootřebitele
c) iak na nákladech. tak na mezrrím užitku zboží pro spotřebitele
d) pouze na nákladech na výrobu zboží

5. Firma je v rovnováze (tj. maximalizuje svůj zisk)' když její celkové příjmy
a) se rovnají mezním nákladům
b) převyšují celkové nráklady tak,že poměr odpovídá velikosti urokové míry
c) mínus celkové náklady jsou maximální d) uhradí alespoň variabilní nríklady

6. Pruměrné nríklady v závislosti na rozsahu produkce
a) se mohou zrrvšovat b) se mohou snižovat c) jsou vždy konstantrrí
d) vŽdy klesají s rozsahem produkce

7. Produkění funkce Q = krl, +bA,',, (L je mnoŽství práce, Aje množství půdy, kjsou konstanty)
vykazuje
a) rostoucí výnosy z rozsahu b) klesající qýnosy z rozsahu
c) konstantní ýnosy z rozsahu d) nelze určit

8. Trvale rostoucí r1ýnosy z rozsahu
a) jsou slučitelné s dokonalou konkurencí b) isou neslučitelné s dokonďqu konkurencí
c) se praktichv tvskvtuií d) vedou k poklesu pruměrných nrákladů při rustu produkce

9, Zav edením cla na dané zahr aniěni zboží se v tuzemsku
a) zv.Ýší ceny tohoto zboží
b) sníží přebytek tuzemshých výrobců vyrábějících dané zboŽí
c) sníží ceny tohoto zboží
d) sníží přebýek tuzemského spotřebitele

10. Průměrné flxní náklady se s růstem produkce podniku (v krátkém období)
a) snižují b) jsou konstantní c) aryšují d) mohou se zvyšovat i snižovat

11. Zýšením ceny automobilu Škoda Favorit o 3 procenta klesl odbý o 6 procent. Cenová pružnost
poptávkyje
a)2 b) 0,s c) I d) 9



12. Ročnídividendazakcije100Kčapředpokládáse,žeporosteročněol%.lnvesticetohototypu
vynrášejí pruměmě 11%. Nominální hodnota akcie je 5000'-Kč. Tržrí cena akcie je
a) 5000,. Kč b) 1000.- Kč c) ie menší než 2000..Kč d) ie menší než 1100".Kč

13. Nominá|nimzda stoupla o |0%,, cenová hladina stoupla o 8%. Rerálnámzda se zvýšila o
aW. b) -2% c) +10Yo d) +8%

14. Fixní náklady prodavače langošů ve stiínku jsou 400,- Kč denně. Variabilní nráklady na 1 langoš
jsou 3,- Kč, prodejní cena jednoho langoše je 23,-Kě. Kolik nejméně je nutno prodat denně langošů,
aby stránek neby| zffátayy?
a) 19 ks b) 20 ks c) 17 ks d) 23 ks

l5. Jaká je současná hodnota vyplácené penze: 150 000,. Kč ročně po nekoneěně dloúou dobu
(alternativní ýnos z kapitrálu je |%p.a.)
a) 15 mil. Kč b) 1,5 mil. Kč c) 150 mil. Kč d) nelze určit

16. Dlouhodobá agregátní nabídková křivka (LAS) je
a) kolmá b) mímě rostoucí c) horizontrílní d) klesající

17. Podle vydajové metody měření HDP nutno započítat také
a) spotřební v.ydaje domácnoýí b) hrubé soukromé investice
c) vládní v'ýdaje na zboží a služby d) čist.ý export

l8. Předpokládejme domácnost s ročním disponibilním důchodem 200 tis. Kč. Pokud domácnost
vyna|oŽi na spoťebu 180 tis. Kč, pak p|ati, že
a) MPCje0,9 b) MPSjeO,2 c) APCje0.9 d) APSjeO.l

19. Potencionrílní produkt roste, když
a) roste produkÍivita rnúrobních faktoru b) dojde k objevu nov.ých levných zdroiů surovin
c) roste oočetpracovních sil d) objevují se nové inovace

20. Co z následujícího je součiístí kapitálového úětu platební bilance
a) platby zaývoza dovoz zboži a služeb b) pffmé investice
c) půjčhv ze zahraničí d) splácení půjček do zahraničí

21. Předpokládejme, Žeťzni kurs je 28 Kč/EUR a že v pruměru|ze zaEUR v Německu koupit totéž,
co za 14 Kč v Čechách. Kurs podle parity kupní síly
a) ie 14 Kě/EUR b) je 28 KčIEUR c) lze určit d) nelze určit

22. U Íixního devizového kursu
a) kurs neodpovídrí vždy nabídce a poptjívce na devizovém trhu
b) obchodníci se zahraničím jsou ušetřeni kursového rizika
c) kws se velmi často mění oběma směry
a) isou usnadněny spetutaoe

23. Centrální banka může ovlivnit množství peněz v oběhu takto
a) urokoqými sazbami b) znenou mir.v povinnýct re
c) operacemi na volném trhu d) emisí nových bankovek

24. Reá|náúroková míra v zemi, kde nominální uroková míra je 5Yo ainflace dosahuje 6% je
a) 5% b) 6% c) I% d) -1%

25. o kolik se podle Keynesovy teorie z\r'ýší hrubý nrírodní produkt, jestliže se soukomé investice
zvýší o 1 miliardu Kč a mezní sklon k úsporám je 0,25?
a) l mld b) 1,33 mld c) 4 mld Kč d) 0'75


