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TEST Č.1
1. Medzi základné pojmy, ktorými sa zaoberá ekonómia, patria:
a) úrok, mzda, hrubý domáci produkt
b) úrok, mzda, jadro atómu
c) mzda, jadro atómu, priemerný vek obyvateľstva
d) úrok, mzda, priemerný vek obyvateľstva
e) jadro atómu, priemerný vek obyvateľstva, úrok
2. Autorom knihy Bohatstvo národov je:
a) Milton Friedman
b) Václav Klaus
c) John Maynard Keynes
d) Adam Smith
e) Alfred Marshall
3. Tvrdenie, že spoločnosť nepotrebuje centrálny plán, ktorý by riadil celú
ekonomiku, pretože tá je lepšie koordinovaná spontánnymi trhovými silami, je
možno ako prvému pripísať:
a) Karlovi Marxovi
b) J. M. Keynesovi
c) Thorsteinovi Veblenovi
d) F.A. Hayekovi
e) Robertovi Lucasovi
4. Pán Novák je poľnohospodár, ktorý pozorne sleduje správanie spotrebiteľov na
trhu, cenu ovocia a množstvo, ktoré sa predáva. V tejto sezónne predal
neobyčajne vysoké množstvo hrušiek vďaka poklesu ich ceny na trhu. Na konci
sezóny sa pán Novák pozrie do svojej pokladničky a zisťuje, že jeho príjmy sa
oproti minulému roku znížili. Z tejto skutočnosti je zrejmé, že dopyt po hruškách
je:
a) neelastický
b) elastický
c) jednotkovo elastický
d) rastúci s cenou
e) nezávisí na dôchodku spotrebiteľov
5. Keď firma pána Novotného zaplatí nájomné za budovu továrne, jedná sa o:
a) variabilný náklad
b) stratu
c) zisk
d) daň
e) fixný náklad
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6. Starosta Kováč dovolil vo svojej dedine predávať pečivo iba firmám svojich
piatich bratov. Ekonómovia potom takúto trhovú štruktúru nazývajú:
a) oligopol
b) monopson
c) monopol
d) oligopson
e) duopol
7. Pán Kováč je právnik zarábajúci 1800 eur mesačne, čo je trojnásobok jeho
suseda pána Nováka. Ekonómovia tento rozdiel často vysvetľujú tým, že:
a) pán Kováč má vyšší ľudský kapitál vďaka vzdelaniu a vyššiu hodnotovú produktivitu na
trhu
b) pán Kováč musí zarábať viac, pretože usilovne päť rokov študoval
c) pán Kováč musí zarábať viac, pretože päť rokov nezískaval na vysokej škole žiadnu mzdu
d) pán Kováč musí zarábať viac, pretože platí ako právnik vyššie zdravotné odvody
e) neexistuje ekonomický dôvod, prečo by pán Kováč mal zarábať viac a daný rozdiel je daný
vykorisťovaním jednej triedy druhou
8. Pán Zlý je továrnikom v meste a každý rok vypúšťa tony splodín do ovzdušia,
bez toho aby kompenzoval miestnych obyvateľov. Ekonómovia túto situáciu
nazývajú:
a) trestným činom
b) negatívnou externalitou
c) daňou
d) priestupkom
e) verejným statkom
9. Mlynár Peter Molnár nakupuje pšenicu od kniežaťa za 100 zlatých, svojej
macoche dáva mzdu 50 zlatých za prácu v mlyne a predáva múku na trhu za 230
zlatých. Jeho príspevok k HDP tohto kniežatstva je:
a) 80
b) 230
c) 50
d) 130
e) 100
10. Venezuela má veľké nerastné bohatstvo, napriek tomu nízky hospodársky
rast, pretože má:
a) nízku infláciu
b) nevhodné inštitúcie a potláča súkromné vlastníctvo
c) príliš veľký objem obchodu s Kubou
d) príliš nízky objem obchodu s Kubou
e) príliš veľa poslancov v parlamente
11. Ako sa nazýva situácia, kedy dochádza k všeobecnému poklesu cenovej
hladiny?
a) dezinflácia
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b) depresia
c) inflácia
d) znehodnotenie
e) deflácia
12. Typ nezamestnanosti, ktorá v trhových ekonomikách existuje nezávisle od
hospodárskeho cyklu, sa nazýva:
a) proti cyklická
b) cyklická
c) nedobrovoľná
d) neprirodzená
e) prirodzená
13. Pán Veselý minulý rok kúpil zásoby do svojej firmy so zvieratami za 15 000
eur. Na začiatku tohto roka zistil, že tovar nejde na odbyt kvôli chybnému
umiestneniu predajne. Jeho spoločník mu radí zásoby predať za 10 000 eur
konkurenčnému predajcovi, ktorý teraz čelí vysokému záujmu zákazníkov.
Uvažujme, že úroková miera je 12 percent za rok. Pán Veselý odmieta zásobu
predať. Jeho spoločník správne ekonomicky argumentuje, keď tvrdí, že:
a) držanie zásoby znamená ekonomickú stratu 1200 eur každý mesiac
b) držanie zásoby znamená ekonomickú stratu 100 eur každý mesiac
c) držanie zásoby znamená ekonomickú stratu 150 eur každý mesiac
d) držanie zásoby znamená ekonomickú stratu 5000 eur každý mesiac
e) držanie zásoby znamená ekonomickú stratu 1800 eur každý mesiac
14. Keď má Slovenská republika lepšie podmienky pre produkciu chmeľu a
Francúzsko pre produkciu vína, tak pre obe krajiny je výhodné, aby:
a) SR vyvážala víno do Francúzska a dovážala chmeľ z Francúzska
b) SR vyvážala chmeľ do Francúzska a dovážala víno z Francúzska
c) medzi týmito krajinami nedochádzalo k obchodnej výmene
d) SR vyvážala víno aj chmeľ do Francúzska
e) SR dovážala víno aj chmeľ z Francúzska
15. Keď posilní euro oproti doláru, môžeme očakávať:
a) rast vývozu tovarov z EU do USA
b) pokles dovozu tovarov z USA do EU
c) pokles vývozu tovarov z EU do USA
d) neobmedzené tlačenie peňazí zo strany Federálnej rezervnej banky
e) neobmedzené tlačenie peňazí zo strany Ministerstva financií
16. Keď USA uvalí dovoznú kvótu na dovoz zeleniny z Mexika, s cieľom obmedziť
dovoz z tejto krajiny, potom:
a) americkí spotrebitelia si môžu dopriať viac zeleniny za nižšiu cenu
b) americkí spotrebitelia si môžu dopriať viac zeleniny za vyššiu cenu
c) americkí spotrebitelia si môžu dopriať menej zeleniny za vyššiu cenu
d) americkí spotrebitelia si môžu dopriať menej zeleniny za nižšiu cenu
e) americkí pestovatelia zeleniny budú čeliť nižšej cene a predajú menej
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17. Aktuálna ročná miera cenovej spotrebiteľskej inflácie v Slovenskej republike
je približne:
a) 1,5%
b) 5%
c) 10%
d) 50%
e) - 5%
18. Najväčšou ekonomikou sveta podľa celkového HDP je:
a) Japonsko
b) USA
c) Slovenská republika
d) Nemecko
e) Rusko
19. Ak chce Česká republika vstúpiť do eurozóny, nemal by sa podľa vstupných
kritérií jej deficit verejných financií vzhľadom k HDP dlhodobo pohybovať:
a) nad 3%
b) nad 2%
c) nad 1%
d) nad 0%
e) ČR môže mať akýkoľvek deficit
20. Inštitúcia, ktorá riadi menovú politiku na Slovensku, sa nazýva:
a) Národná banka Slovenska
b) Slovenská banka
c) Komerčná banka
d) Európska centrálna banka
e) Medzinárodný menový fond
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