
Ekonomie - Test C
Správné odpovědi jsou podtrženy.

Pohvny: Nalezené správné odpovědi zaškrtněte na přiloženém formulráři. Test je sestaven tak, že
každá'otázkamá minimálně jednu sprármou odpověď. Test obsahuje25 otánek, ve kterých je umístěno
celkem 50 správných odpovědí. Zakaždou správně ozrračenou odpověď nskáváte 1 bod,za každou špatrě
označenou odpověď se 1 bod odečítá.

1.Růst nákladů na v'.Írobu se po určité době projeví natťrei rormováze tak, že (při dokonalé konkurenci, za
jinak stejných podmínek) se prodá:

a) více zboži zavyšší cenu b) méně zboží za vyšší cenu
d)více zbožizanižšícenu d)ménězboži

2.Z|evněni poěítačů má za následek, Že popt,iívka po komplementárnímzboži
a) klesne b) vzroste c) nezmění se d) se zv.vší

3.Meznipffjem firmy je roven ceně za jednotku produkce. To platí:
a) v dokonalé konkurenci b) v monopolistické konkurenci
c) u absolutního monopolu d) u oligopolu

 .Memi náklady firmy se s rustem produkce
a) někdv sniŽuií b) někdy zv.všuií c) mění ruzrě^ dle okolností d) nikdy nemění

S.Produkční funkce Q-k.L.A, (kje konstanta,L je množství práce, A je množství půdy) vykazuje výnosy
zrozsahu:

a) rostoucí b) klesající c) konstantrrí d)ne|ze vyřešit

6.Spofrebitelslqý přebýek je rozdíl mezi:
a) celkoým uŽitkem a mezním užitkem
b) cenou zboá a tím co by spotřebitel byl ochoten maximálně za zboží zaplatit
c) cenou zboá a tím, co by spotřebitel ochoten minimálně zazboží zap|atit
d) cenou a nráklad naýrobuzboží

7.Je-li cena v dokonalé konkurenci vyšší, než pruměrné nráklady firem, pak
a) ťrrmy realizuji rtrátu
b) firmv realizují ekonomichÝ zisk
c) nové firmy přichrízejí do odvěwí (v dlouhém období)
d) účetní áskje menší, než ekonomichý zisk

8.S rustem důchodu se nryšuje i spotřeba statků
a) souhlasí - u všech statků b) ano. ale ien někteďch (ne všech)
c) - platí jen u tzv. inferiomích statků d) není to nikdy pravda

9.ZÁtaži-|i nějaké zboží,pakpoptávka po substituěnimzboží se (za jinak stejných podmínek)
a) zr.ýší b) sníž c) nemrění d) vzroste

1O.Snížením ceny zboži o 4Y,vnost|odbyt o 6ó/o. Cenováelasticita poptávky je
a) ]J b) 0'67 c\2 d) ie větší. než 1

11. Divedenta z akcie je 120 Kč a očekává se, že poroste ročně o 4%. Jaká je asi hodnota akcie, pokud se od
investic podobného charakteru očekává ýnos |4oÁ ?
a)ÍevětšíneŽ 1l50Kč b)jemenší,než 1091 Kě c) ievětší.než l l90Kč d)ievětší"než l100Kč



l2.Fixní nráklady firmy, která produkuje software jsou 2000 Kč denně. Cena prodávaného programu je 500
Kč, variabilní nráklady na qýrobu 1 programu jsou 100 Kč. Kolik nejméně musí firma denně vyrobit a prodat
programů, aby nebyla úté,Íováťl

a)4ks b) 5ks c)6ks d)7ks

l3.Nominálnimzdavzrostla o 2Yo a ceny klesly o 2Yo.Reá|námzda
a) vzrostla b) snížila se c) zustala stejná d) nelze rozhodnout

14.Podle monetaristů je ťeba:
a) usilovat o plnou zaměstnanost b) usilovat o stabilní.cenovou hlaď{u
c) snižovat množství peněz v oběhu d) provést deflaci

lS.Podle Lafferovy křivky lze vyvodit, že:
a) nejnižší mka zdaněnt marrrcná nevyšší příjmy za dani
b) snížení daňové sazby může vést ke sníŽení pffjmů z daní
c) s poklesem daňové sazby mohou celkové příjmy z daní i vzrůst
d) rust daňové sazby může z{ýšit výnos z daní

l d.Dlouhodobá křivka agregátní nabídky
a) není předmětem sporu mezi kevnesiiínci a klasickou ekonomii
b) ie vertihální c) je pozitivně skloněná (šikmá) d) ie kolmá

l7.Čistý ekonomic\ý blahobyt se snaží zohlednit např.
a) šedou ekonomiku b) kutilské činnosti c) volnÝ čas d) stav životního prostředí

1 8.Keynesiránská hospodrířská politika:
a) spočívá v nodpoře agregátní poptívky
b) má za cíl redukovat {Ýkyv.v hospodářského cvklu
c) mázaci| minimalizovat míru inflace
d) chce dosáhnout plné zaměsÍranosti

|9.PeněŽrí agregátM 0 zahrnuje:
a) termínované vklady b) vklady napožádání c) bankovhv d) mince

20.Nákup pokladničních poukrázek ČNB centrální bankou má za niísledek, že množství peněz v oběhu (za
jinak stejných podmínek):

a) vzroste b) klesne c) nemrění se d) se zvyší

21. Pokud by se kurz Kč/euro posunul směrem k paritě kupní síly, pak by euro:
a) apreciovalo b) depreciovalo c) zustalo na trŽrím kursu d) oslabilo

22.Přidanou hodnotu na úrormi podniku zrrrěffme tak, že:-
a) od tržeb odečteme náklady b) od tržeb odečteme subdodáyky od iiných firem
c) od tržeb odečteme mzdy a zisky c) od tržeb odečteme jen zisky

23.Kolik je pruměrný sklon ke spotřebě, pokud utratím 907q důchodu (zbytek uspořím).
a) 0,1 b) 0p c) nelze určit ! d)je větší. než 0.5

24. Jak je rcá|náuroková míra v zemi, kde nominální uroková míra je 3Yo a def7ace dosahuje 2% (ceny klesly
o 2 procenta)?

a) ie menší. než 6% b) 4% c) 5% d) ie větší. než 47o

25. o kolik se podle Keynesovy teorie zYÍší produkt, jestliže se soukromé investice zv.'ýší o 1 miliardu Kč a
meaní sklon k úsporrám je 0.1 ?

a) 1 mld b) l,1 mld c) 10 mld d) o více než 5 mld


