Unicorn College
Vzorový stipendijní test
Ekonomie

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE
1. Povinná míra rezerv je:
a) procento z depozit, které komerční banka musí držet u centrální banky
b) rezerva, kterou si komerční banka nechává pro případ okamžitých investic
c) rezerva, kterou má centrální banka pro uskutečňování intervencí
d) procento z poskytnutých úvěrů, které komerční banka musí držet u centrální banky
2. Reálná úroková míra je:
a) úroková míra stanovená centrální bankou
b) úroková míra po odečtení inflace
c) úroková míra sjednaná mezi věřitelem a dlužníkem
d) žádná z možností není správně
3. HDP vyjadřuje:
a) sumu hodnot všech statků a služeb vyrobených v domácí ekonomice v daném období
b) sumu hodnot všech finálních statků a služeb vyrobených v domácí ekonomice v daném období
c) sumu hodnot všech statků a služeb vyrobených v domácí ekonomice v daném období po odečtení
daní a přičtení subvencí
d) sumu hodnot všech statků a služeb vyrobených rezidenty a firmami vlastněnými občany daného
státu v daném období
4. Míra nezaměstnanosti vyjadřuje:
a) podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva na celkové populaci
b) podíl zaměstnaných na počtu nezaměstnaných
c) podíl nezaměstnaných na počtu zaměstnaných
d) podíl nezaměstnaných na ekonomicky aktivním obyvatelstvu
5. Pro inflaci platí, že:
a) vždy roste, pokud nezaměstnanost klesá
b) je nebezpečným jevem v ekonomice, působí destabilizaci
c) ukazuje na dynamiku vývoje agregátní cenové hladiny
d) pokud přesáhne 3 %, pak centrální banka vždy intervenuje
6. Poptávka po určitém statku:
a) je primárně závislá na důchodu spotřebitelů, ceně daného statku a cenách ostatních statků
b) zpravidla reaguje pružně na změny ceny daného statku
c) určuje cenu na trhu
d) je v čase stabilní a mírně roste
7. Pokud očekáváte v ekonomice v budoucnosti silnou inflaci, potom zpravidla
a) investujete do nemovitostí
b) nakupujete vládní dluhopisy
c) nakupujete akcie
d) uložíte peníze na termínovaný účet
8. Pokud dojde k prudkému nárůstu ceny ropy, lze se za jinak stejných podmínek obávat
a) poklesu HDP a poklesu nezaměstnanosti při zrychlení inflace
b) zpomalení růstu nebo dokonce k poklesu HDP, růstu inflace a růstu nezaměstnanosti
c) zpomalení inflace a apreciace měny s negativním dopadem na obchodní bilanci
d) depreciace měny a odlivu kapitálu ze země
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9. Pokud je vaším cílem maximalizovat tržby, potom byste doporučovali zvýšit cenu statku v
případě, že:
a) poptávka po ostatních statcích roste
b) poptávka po ostatních statcích klesá
c) poptávka po daném výrobku je cenově pružná
d) poptávka po daném výrobku je cenově nepružná
10. Pokud centrální banka prodá na trhu vládní dluhopisy, pak za jinak stejných podmínek:
a) dojde k růstu inflace a snížení veřejného dluhu
b) dojde k růstu úrokové míry
c) dojde k růstu cen dluhopisů
d) ani jedna z možností není správně
11. Investici neuskutečníte v případě, že:
a) vnitřní výnosové procento z investice je nižší než úroková míra
b) při rozhodování nehraje roli riziko
c) očekáváte příliv zahraničního kapitálu
d) očekáváte pokles úrokové míry vlivem intervencí centrální banky
12. Pokud se zvýší důchod spotřebitelů, pak tržní poptávka zpravidla:
a) klesá
b) nemění se
c) roste
d) změní svou cenovou pružnost
13. Mzdy pracovníků v daném odvětví jsou závislé především na:
a) na jejich vzdělání
b) na personální politice managementu
c) na jejich produktivitě a poptávce po produktech daného odvětví
d) na úrovni používané technologie
14. Pokud očekáváte v budoucnu výrazný pokles reálné úrokové míry, potom budete (za jinak
stejných podmínek):
a) nakupovat zahraniční měnu
b) nakupovat nemovitosti
c) nakupovat dluhopisy
d) ukládat peníze na termínovaný účet
15. Pokud domácí měna oslabuje, potom export za jinak stejných podmínek zpravidla:
a) roste
b) klesá
c) nemění se
d) vyvíjí se stejně jako import
16. Podle schopnosti identifikovat budoucí stavy světa a jejich dopady v rámci rozhodovacího
procesu se rozlišuje:
a) rozhodování v podmínkách jistoty, rizika a nejistoty
b) rozhodování v podmínkách jistoty, rizika a pravděpodobnosti
c) rozhodování v podmínkách určitosti, neurčitosti a pravděpodobnosti
d) rozhodování v podmínkách rizika, nejistoty a neurčitosti
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17. Roční využitelný časový fond je 5 000 hodin, norma pracnosti jednoho výrobku je 0,5 nh.,
norma je plněna na 110 %. Výrobní kapacita daného zařízení je:
a) 11.000 kusů výrobku
b) 2.750 kusů výrobku
c) 10.000 kusů výrobku
d) 2.500 kusů výrobku
18. Mikroprostředí tvoří tyto faktory:
a) podnik, zákazníci, konkurenti
b) demografické, politické, právní, technické
c) podnik, zákazníci, dodavatelé, distributoři, prostředníci a konkurent
d) ekonomické, kulturní, přírodní, technické
19. Akciová společnost ve svém finančním plánu na tři roky plánuje pravidelný růst dividendy o 10
% ročně. Stávající dividenda vyplacená akcionářům činí 200 Kč. Plánovaná výše dividendy ve třetím
plánovaném roce bude:
a) 220,00 Kč
b) 133,10 Kč
c) 242,00 Kč
d) 266,20 Kč
20. Mezi představitele tzv. klasického managementu se obvykle zařazuje:
a) H. Koontz
b) Ch. Barnard
c) F. W. Taylor
d) M. Hammer

Unicorn College
Vzorový stipendijní test
Ekonomie

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
1. Povinná míra rezerv je:
a) procento z depozit, které komerční banka musí držet u centrální banky
b) rezerva, kterou si komerční banka nechává pro případ okamžitých investic
c) rezerva, kterou má centrální banka pro uskutečňování intervencí
d) procento z poskytnutých úvěrů, které komerční banka musí držet u centrální banky
2. Reálná úroková míra je:
a) úroková míra stanovená centrální bankou
b) úroková míra po odečtení inflace
c) úroková míra sjednaná mezi věřitelem a dlužníkem
d) žádná z možností není správně
3. HDP vyjadřuje:
a) sumu hodnot všech statků a služeb vyrobených v domácí ekonomice v daném období
b) sumu hodnot všech finálních statků a služeb vyrobených v domácí ekonomice v daném období
c) sumu hodnot všech statků a služeb vyrobených v domácí ekonomice v daném období po odečtení
daní a přičtení subvencí
d) sumu hodnot všech statků a služeb vyrobených rezidenty a firmami vlastněnými občany daného
státu v daném období
4. Míra nezaměstnanosti vyjadřuje:
a) podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva na celkové populaci
b) podíl zaměstnaných na počtu nezaměstnaných
c) podíl nezaměstnaných na počtu zaměstnaných
d) podíl nezaměstnaných na ekonomicky aktivním obyvatelstvu
5. Pro inflaci platí, že:
a) vždy roste, pokud nezaměstnanost klesá
b) je nebezpečným jevem v ekonomice, působí destabilizaci
c) ukazuje na dynamiku vývoje agregátní cenové hladiny
d) pokud přesáhne 3 %, pak centrální banka vždy intervenuje
6. Poptávka po určitém statku:
a) je primárně závislá na důchodu spotřebitelů, ceně daného statku a cenách ostatních statků
b) zpravidla reaguje pružně na změny ceny daného statku
c) určuje cenu na trhu
d) je v čase stabilní a mírně roste
7. Pokud očekáváte v ekonomice v budoucnosti silnou inflaci, potom zpravidla
a) investujete do nemovitostí
b) nakupujete vládní dluhopisy
c) nakupujete akcie
d) uložíte peníze na termínovaný účet
8. Pokud dojde k prudkému nárůstu ceny ropy, lze se za jinak stejných podmínek obávat
a) poklesu HDP a poklesu nezaměstnanosti při zrychlení inflace
b) zpomalení růstu nebo dokonce k poklesu HDP, růstu inflace a růstu nezaměstnanosti
c) zpomalení inflace a apreciace měny s negativním dopadem na obchodní bilanci
d) depreciace měny a odlivu kapitálu ze země
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9. Pokud je vaším cílem maximalizovat tržby, potom byste doporučovali zvýšit cenu statku v
případě, že:
a) poptávka po ostatních statcích roste
b) poptávka po ostatních statcích klesá
c) poptávka po daném výrobku je cenově pružná
d) poptávka po daném výrobku je cenově nepružná
10. Pokud centrální banka prodá na trhu vládní dluhopisy, pak za jinak stejných podmínek:
a) dojde k růstu inflace a snížení veřejného dluhu
b) dojde k růstu úrokové míry
c) dojde k růstu cen dluhopisů
d) ani jedna z možností není správně
11. Investici neuskutečníte v případě, že:
a) vnitřní výnosové procento z investice je nižší než úroková míra
b) při rozhodování nehraje roli riziko
c) očekáváte příliv zahraničního kapitálu
d) očekáváte pokles úrokové míry vlivem intervencí centrální banky
12. Pokud se zvýší důchod spotřebitelů, pak tržní poptávka zpravidla:
a) klesá
b) nemění se
c) roste
d) změní svou cenovou pružnost
13. Mzdy pracovníků v daném odvětví jsou závislé především na:
a) na jejich vzdělání
b) na personální politice managementu
c) na jejich produktivitě a poptávce po produktech daného odvětví
d) na úrovni používané technologie
14. Pokud očekáváte v budoucnu výrazný pokles reálné úrokové míry, potom budete (za jinak
stejných podmínek):
a) nakupovat zahraniční měnu
b) nakupovat nemovitosti
c) nakupovat dluhopisy
d) ukládat peníze na termínovaný účet
15. Pokud domácí měna oslabuje, potom export za jinak stejných podmínek zpravidla:
a) roste
b) klesá
c) nemění se
d) vyvíjí se stejně jako import
16. Podle schopnosti identifikovat budoucí stavy světa a jejich dopady v rámci rozhodovacího
procesu se rozlišuje:
a) rozhodování v podmínkách jistoty, rizika a nejistoty
b) rozhodování v podmínkách jistoty, rizika a pravděpodobnosti
c) rozhodování v podmínkách určitosti, neurčitosti a pravděpodobnosti
d) rozhodování v podmínkách rizika, nejistoty a neurčitosti
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17. Roční využitelný časový fond je 5 000 hodin, norma pracnosti jednoho výrobku je 0,5 nh.,
norma je plněna na 110 %. Výrobní kapacita daného zařízení je:
a) 11.000 kusů výrobku
b) 2.750 kusů výrobku
c) 10.000 kusů výrobku
d) 2.500 kusů výrobku
18. Mikroprostředí tvoří tyto faktory:
a) podnik, zákazníci, konkurenti
b) demografické, politické, právní, technické
c) podnik, zákazníci, dodavatelé, distributoři, prostředníci a konkurent
d) ekonomické, kulturní, přírodní, technické
19. Akciová společnost ve svém finančním plánu na tři roky plánuje pravidelný růst dividendy o 10
% ročně. Stávající dividenda vyplacená akcionářům činí 200 Kč. Plánovaná výše dividendy ve třetím
plánovaném roce bude:
a) 220,00 Kč
b) 133,10 Kč
c) 242,00 Kč
d) 266,20 Kč
20. Mezi představitele tzv. klasického managementu se obvykle zařazuje:
a) H. Koontz
b) Ch. Barnard
c) F. W. Taylor
d) M. Hammer

