
ÚKOL Č. 1 Test základních pojmů      TEST NA INTERNET 

1. Jaké je správné označení peněz (v hotovostní formě)? 

a) Mince a papírovky 

b) Koruny a bankovky 

c) Mince a bankovky 

 

2. Co je to paragon? 

a) Je to značka používaná u čísel zákonů §. 

b) Je to starší označení deštníku. 

c) Je to stvrzenka, kterou dostaneme při nákupu. 

 

3. Co je to debetní karta? 

a) Je to platební karta, která nám umožňuje používat své peníze z účtu. 

b) Je to karta, kterou prokazuji v bance, že jsem majitelem účtu. 

c) Je to karta, díky které mohu vyhrát nějaké peníze – varianta losu. 

 

4. Co znamená slovo poptávka? 

a) Část rozhovoru s bankovním úředníkem / s paní za přepážkou.  

b) Množství zboží, které chci koupit za určitou cenu, sháním ho. 

c) Heslo, jehož význam chci zjistit, zadané do internetového vyhledavače. 

 

5. Kdy zadávám příkaz k úhradě? 

a) Kamarád mi slíbil, že mi něco koupí. Přikážu mu tedy slib splnit. 

b) Na mém účtu v bance jsou peníze a já je potřebuji poslat někomu jinému (např. zaplatit 

předplatné časopisu, nákup na internetu …) 

c) Dlužím nějaké peníze, ale nechci je vrátit. 

 

6. Co znamená slovo rozpočet? 

a) Porovnávám si příjmy (např. kapesné) a výdaje (např. nákup) 

b) Říkám nějaké rozpočítávadlo, abychom věděli, kdo zaplatí útratu. 

c) Počítám, kolik mám u sebe peněz. 

 



7. Co je to nemovitost? 

a) Je to pozemek nebo stavba pevně spojená s pozemkem.  

b) Je to soubor věcí, které bych chtěl vlastnit, ale nemám je. 

c) Je to označení mých peněz v bance. 

 

8. Co ve světě financí znamená úrok? 

a) Dluh bance. 

b) Vklad našich peněz na účet. 

c) Peněžitá odměna za půjčení peněz. 

 

9. Kdo nebo co je lichvář? 

a) Je to člověk, který stojí v řadě na první, třetí, páté … pozici (vždy lichý). 

b) Je to člověk, který půjčuje peníze, ale chce za to neúměrně vysoký úrok.  

c) Je to kniha nebo soubor v počítači, kde je zapsáno, kolik bance dlužíme. 

 

10. Kdo je to věřitel? 

a) Je to osoba, které dlužím nějaké peníze. 

b) Je to osoba, která mě podporuje a posiluje mi sebevědomí. 

c) Je to osoba, která mi dává kapesné. 

ŘEŠENÍ: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

C C A B B A A C B A 

 



 

ÚKOL Č. 1 Test základních pojmů       METODIKA 

V testu bylo zadáno deset základních pojmů, se kterými se žáci nejčastěji setkávají v mediích a ve svém 

okolí. Termíny byly vybírány z různých odvětví širokého tématu finanční gramotnosti. Nadále je 

na každém učiteli, aby definice přesněji specifikoval a připomenul je v probíraném učivu dle svých 

potřeb. Je možno využít i následující úkoly. 

NÁVRHY ROZŠIŘUJÍCÍCH ÚKOLŮ 

1) V testu se objevilo několik termínů, dokážete je svými slovy vysvětlit? 

debetní karta, hotovostní forma peněz, lichvář, nemovitost, paragon, poptávka, příkaz k úhradě, 

rozpočet, úrok, věřitel 

2) Zapište některá ta slova do správné věty? 

To je ale …………………..! Půjčil mi 100 Kč a chce vrátit 200 Kč! 

Koupil jsem si nové boty a paní prodavačka mi ještě vytiskla …………………………………… 

K dědově chalupě patřila ještě řada dalších …………………………………. (např. pole u lesa, rybník a stáje). 

Na internetu jsme zadali jednorázový ……………………………………….., abych zaplatil objednané zboží.  

V obchodě jsem neměl hotovost, a tak jsem platil ……………………………….. 

Je dobré si stanovit ………………………………, abych věděl, kolik za měsíc utrácím a kolik dostávám korun. 

3) Víš, jaké slavné osobnosti jsou na bankovkách a jak jsou bankovky chráněny před paděláním? 

4) Následující otázky se vztahují k fotografii paragonu:  

a) Kdy bylo zakoupeno zboží? 

b) V jakém obchodě a ve kterém městě? 

c) Co jsme si vlastně koupili? 

d) Kolik to stálo korun? 

e) Jak se jmenovala paní prodavačka? 

 

Přemýšlejte: 

? Když už tam nebude pracovat stejná prodavačka, mohu reklamaci 

vyřídit u jiné? 

? Mohu zboží reklamovat ve stejném obchodě, ale v jiném městě? 

 

 

 

 

 



 

 

 

ŘEŠENÍ  

 

a) 26. 6. 2017 

b) D…ik, Chrudim 

c) Síťku 

d) 73 Kč 

e) Tr…ová Zuzana 

 

? Ano, reklamaci vyřídí i jiná prodavačka. 

? Ano, i v jiné prodejně stejného jména. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


