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Anotace 

 

Test na procvičení znalostí ze základních ekonomických pojmů formou 

testových otázek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Test – odpovídejte a zaznamenávejte správné odpovědi na dané otázky 

1. Jak členíme statky? 

2. Co označujeme termínem náklady obětované příležitosti? 

3. Jaké znáte ekonomické sektory? Vyjmenujte je. 

4. Co jsou to výrobní faktory a vyjmenujte je? 

5. Jaká je cena práce? 

6. Co je to absolutní renta? 

7. Jak se od sebe liší mzda nominální a mzda reálná? 

8. Co je to práce? Definuj. 

9. Co je cílem ekonomického subjektu – domácnosti? 

10. Jaká je cena kapitálu? 

11. Jaké máme druhy kapitálu? 

12. Jak nazýváme ekonomický sektor spojený se vzděláváním, vědou, 
výzkumem a informacemi? 

13. Vyjmenujte tři základní ekonomické otázky? 

14. Jaký ekonomický systém převládá v současnosti ve vyspělých 
ekonomikách? 

15. Vyber a napiš správnou odpověď Ano nebo Ne na následující 
otázky: 

a) Jsou domácnosti vlastníky výrobních faktorů? 

b) Je stát specifickým subjektem trhu? 

c) Jsou ekonomické sektory dílčí části ekonomiky? 

d) Je pozemková renta cenou půdy? 

e) Má služba materializovanou podobu? 

d) Musí mít kapitál jenom podobu peněz? 



Řešení 

1. Hmotné, nehmotné 

    volné, ekonomické 

2. Nejvyšší v úvahu připadající obětovaný užitek, dochází k naší volbě    

    (za určitý obnos si dopřeji buď zmrzlinu nebo párek v rohlíku) 

3.  Primární, sekundární, terciární, kvaternární (kvartérní) 

4. Faktory, bez kterých výroba nemůže proběhnout. Práce, půda,    

    kapitál. 

5. Mzda 

6. Renta, která vyplývá z vlastnictví půdy a mají ji všechny pozemky. 

7. Mzdu nominální dostane zaplacenu zaměstnanec za svou práci   

     (výplata), kdežto mzda reálná   

    vypovídá, co si za mzdu může pracovník koupit 

8. Cílevědomá lidská činnost vytvářející statky a služby. 

9. Maximální uspokojení svých potřeb. 

10. Úrok nebo zisk 

11. Vlastní nebo cizí 

       Finanční (podoba peněžní) nebo reálný (podoba fyzická) 

12. Kvaternární (kvartérní) 

13. Co a kolik vyrábět? 

      Jak vyrábět? 

      Pro koho vyrábět? 



14. Smíšený 

15. 

 a) ano 

 b) ano 

 c) ano 

 d) ano 

 e) ne 

  f) ne 


