Test finanční gramotnosti
Vyberte jednu správnou odpověď:
1. Co je to takzvaná pojistka na blbost?
a) pojištění pro případ, že se dostanete do trvalé invalidity z důvodu duševní poruchy
b) pojištění pro případ, že vlastní neopatrností někoho jiného poškodíte
c) jen obrazné rčení – když měl někdo štěstí a vyvázl bez úhony ze srážky s blbcem
2. Kolik je v Česku aktuálně platných hodnot bankovek?
a) 5
b) 6
c) 7
3. Co byly tolary?
a) název měny, která se začala razit roku 1520
b) hanlivý výraz amerického dolaru z doby komunismu
c) místní měna, jíž se platilo na trzích ve Velvarech
4. Co dělat, když roztrhnete bankovku?
a) vyměníte ji zdarma v bance, která pracuje s hotovostí
b) vyměníte ji za poplatek, v kterékoli bance
c) smíříte se se ztrátou, nebo se pokusíte bankovku slepit a zaplatit s ní v obchodě
5. Kolik aktuálně stojí poštovní známka na pohled?
a) 10 korun
b) 13 korun
c) 15 korun
6. Kolik přibližně stojí jedno EURO?
a) 24 korun
b) 27 korun
c) 32 korun
7. Kdo dělal grafický návrh bankovek, které jsou v ČR aktuálně v oběhu?
a) Alfons Mucha
b) Mikoláš Aleš
c) Oldřich Kulhánek
8. Kdo je notář?
a) osoba s právnickým vzděláním pověřená státem k sepisování veřejných listin, přijímání úschov a
některým dalším činnostem
b) osoba, která se zabývá prodejem pojistek
c) zaměstnanec banky
9. Kdy máte nárok na příspěvek na bydlení?
a) platíte nájem Kč 3 000,--, zdá se vám to moc
b) bydlíte draze, zaplatíte za nájem asi 40 % celkových příjmů
c) když jste nezaměstnaný
10. Co je daň z přidané hodnoty?
a) daň z vybraných výrobků např. z lihovin, benzinu, tabákových výrobků atd.
b) daň z prodeje zboží a poskytování služeb
c) daň z luxusního zboží
11. Když je vaše hospodaření s rozpočtem deficitním, znamená to že:
a) příjmy převyšují výdaje
b) výdaje převyšují příjmy
c) příjmy a výdaje jsou shodné

12. Skutečným příjmem do rodinného rozpočtu je:
a) hrubá mzda
b) čistá mzda
c) vše, co ušetříte
13. Kdo je to ručitel?
a) ten, kdo je ochoten převzít závazek dlužníka a splácet jeho dluh
b) osoba, která půjčuje peníze na stanovenou dobu za určitý úrok
c) ten, kdo si půjčí peníze
14. Co je to hmotný nemovitý majetek?
a) pozemek, stavební parcela, dům, chata, garáž
b) auto, starožitnost, počítač, televize, pračka
c) hotovost
15. Co je to kontokorent?
a) nesplacená část dluhu, ze které se počítá úrok
b) služba k běžnému účtu, která nám dovoluje z něj čerpat v případě potřeby do mínusu
c) běžný účet
16. Jestliže zakoupíte auto na leasing, stanete se majitelem auta:
a) po skončení leasingových splátek
b) při převzetí v prodejně
c) když splatíte 50 % ceny auta
17. Jestliže jste viníkem dopravní nehody, můžete žádat o čerpání pojistného plnění z povinného
ručení pro auto, které jste řídili:
a) ano
b) ne
c) záleží na dohodě s poškozeným řidičem
18. Kreditní karta je:
a) karta úvěrová, s jejíž pomocí můžete čerpat finanční prostředky banky
b) karta, která vám umožňuje čerpat pouze vlastní finanční prostředky na účtu
c) karta, na kterou jen získáte body za nákup
19. Jestliže bydlím ve vlastní nemovitosti, jsem:
a) vlastník
b) nájemce
c) podnájemník
20. Exekuce je:
a) zabavení majetku v případě nesplácení úvěru
b) sjednocení různých závazků v jeden závazek
c) splacení úvěru
21. Ekonomický jev, kdy peníze mají menší hodnotu a méně si za ně koupíme, se nazývá:
a) deflace
b) inflace
c) amortizace
22. Investice je pokus:
a) o zhodnocení peněz
b) uložení peněž na běžný účet
c) příkaz k úhradě
23. Bezkontaktní platební karta je karta, u které při platbě nepotřebujete PIN:
a) při platbě do 500 Kč
b) při platbě nad 500 Kč
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