Základní škola

Škola:

Petra z Lindy 13, Borovany
Začátek:

23.03.2010 14:13:01

Celkový počet odpovědí:

15

Konec:

23.03.2010 14:24:41

Celkový počet bodů:

12

Čas (sekund):

700

Platný:

ANO

1. (PR) Lenka dostává od rodičů 150,- Kč kapesného začátkem každého měsíce, a ve stejnou dobu každý měsíc chodí pravidelně
pomáhat domů své tetě a za to vždy dostane 50,- Kč. K narozeninám a k vánocům dostane od babičky vždy 100,- Kč. Lenka má
narozeniny v březnu. Lenka za své běžné potřeby utratí každý měsíc 100,- Kč. Lenčina maminka má v srpnu narozeniny a Lenka by jí
chtěla koupit dárek za 400,Kč. Může
to dovolit?
Ne, nebude
mítsi dost
peněz
Ne, musela by si půjčit od bratra. A to nechce
Ano, ale utratí všechny své peníze
Správně
Ano, bez problémů, po koupení dárku jí ještě zbude 500,- Kč
2. (TH) Mezi dávky v hmotné nouzi patří:

Správně

Příspěvek
Příspěvek
Příspěvek
Příspěvek

na
na
na
na

živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.
dovolenou, nemocenské dávky, rodičovské příspěvky
začátek podnikání, příspěvky na nezaopatřené děti
dojíždění do zaměstnání a příspěvek na pořízení vozidla pro osobu invalidní

3. (TH) Dluhová past je:

Správně

když splátka jednoho dluhu je řešena dalším dluhem
návrh insolventního správce k zajištění dluhů
návrhem k zajištění hypotéky
špatným heslem vkladní knížky

4. (PV) Půjčíte si v bance na jeden rok 100 000,- Kč a celý rok pak splácíte 10 000,- Kč měsíčně. Jak velký úrok jste platili?

Správně

0.1
0.05
0.15
0.2

5. (TH) Přebytek rozpočtu vzniká:

nákupem trička
když výdaje jsou stejné jako příjmy
Správně

když příjmy jsou větší než výdaje
prodejem hodinek

6. (TF) Česká národní banka, na rozdíl od obchodních bank:

Není držitelem žádných vkladů
Poskytuje pouze služby
Správně

Neprovádí aktivní a pasivní operace
Vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnam

7. (TF) Bonita zájemce o úvěr je schopnost:

Chybně
Správně

Zajistit podmínky řádného čerpání úvěru
Splácet úvěr.
Zajistit splácení úroků z úvěru
Zajistit si ručitele

8. (TP) Obligace je:

cenný papír na jméno
Správně

úvěrový cenný papír

Chybně

cenný papír s platností kratší než jeden rok
úvěrový cenný papír na nemovitost
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9. (TF) Úroková sazba, stejná po celou dobu trvání vkladu nebo úvěru se nazývá

Statická
Pohyblivá
Trvalá
Správně

Pevná

10. (TH) Osobní pasiva jsou:

Správně

Chybně

vše co nám vytváří výdaje
autorská práva
pronajímané nemovitosti
patenty

11. (TP) Hotovostní peníze můžeme rozdělit na:

Správně

Mince a bankovky
Vklady na účtech a mince
Cenné papíry, směnky
Vklady na účtech a bankovky

12. (TP) Pojem nabídka lze charakterizovat jako:

Správně

Výrobky nebo služby, které nelze prodat
Výrobky nebo služby, které objednává stát
Výrobky nebo služby, které chtějí prodávající prodat za určitou cenu
Zájem kupujících o koupi určitých výrobků nebo služeb

13. (TF) Česká národní banka na rozdíl od obchodních bank:

Správně

Poskytuje pouze služby
Vydává peníze do oběhu
Neprovádí aktivní a pasivní operace
Není držitelem žádných vkladů

14. (PR) Tomáš dostává od rodičů 100,- Kč kapesného měsíčně. V létě, o prázdninách, pomáhá dědečkovi na chalupě a za to od něho
dostane 200,- Kč. Pokud nebude za nic jiného utrácet, bude si moci ihned po prázdninách koupit kopací míč za 600,- Kč?

Správně

Ne, nebude mít dost peněz
Ano, ale utratí všechny své peníze
Ano a ještě mu 400,- Kč zbude
Ne, bude mu ještě 100,- Kč chybět

15. (TP) Inflace znamená:

Správně

Všeobecné klesání cen
Zvyšování hodnoty peněz
Všeobecný růst cen
Stabilitu cen
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