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„Peníze a my“ 
soutěž finanční gramotnosti pro žáky 8. a 9. tříd 

 
1. Pro správné finanční rozhodování je důležitá zásada: 
a/ investovat do produktů, které slibují vysoký zisk 
b/ investovat vše do nejvýhodnějšího produktu 
c/ neinvestovat do ničeho 
d/ uložit peníze do více aktiv, tedy rozložit riziko 
2. Peníze do oběhu vydává: 
a/ stát 
b/ prezident republiky 
c/ Česká národní banka 
d/ Česká mincovna 
3. Co je to poplatek? 
a/ peníze, které zaplatím za služby bank nebo pošt 
b/ jeden z druhů bezhotovostního způsobu placení 
c/ doklad, který slouží k reklamaci nakoupeného zboží 
d/ typ poštovní poukázky 
4. BITCOIN je název pro? 
a/ mezinárodní finanční instituci 
b/ elektronickou měnu 
c/ tiskopis, kterým žádám o prominutí poštovních poplatků 
d/ systém zabezpečení plateb platebními kartami 
5. Co znamená zkratka SIPO? 
a/ superinkaso podle obchodníků 
b/ snadný import peněz odborníkům 
c/ sociální integrace přívětivých občanů 
d/ soustředěné inkaso plateb obyvatelstva 
6. Na současné bankovce v hodnotě 2 000 korun je vyobrazena tato význačná osobnost: 
a/ představitel českého národního obrození František Palacký 
b/ reformátor školství Jan Amos Komenský 
c/ operní pěvkyně Ema Destinová 
d/ první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk 
7. Ochranným prvkem bankovky není: 
a/ vodoznak 
b/ plastický obrazec 
c/ soutisková značka 
d/ skrytý obrazec 
8. Kdo je autorem výtvarné podoby našich bankovek? 
a/ Oldřich Kulhánek 

b/ Jiří Rusnok 
c/ Tereza Boučková 
d/ Alfonz Mucha 
 

 
 
 



19. Deficitní rodinný rozpočet vzniká: 
a/ když výdaje jsou vyšší než příjmy 
b/ když výdaje jsou nižší než příjmy 
c/ když příjmy jsou stejné jako výdaje 
d/ při neočekávaném příjmu 

20. Záruční lhůta se při oprávněné reklamaci: 
a/ prodlužuje o dobu, kdy byla věc v oprávněné reklamaci 
b/ prodlužuje o dobu 2 měsíců 
c/ neprodlužuje 
d/záleží na rozhodnutí pracovníka prodejny 

21. Která z úrokových sazeb je nejdražší? 
a/  3,6 % p.s. 
b/ 10 % p.a. 
c/   2 % p. m. 
d/ 2,3 % p. q. 

22. Chcete si na splátky koupit tablet Lenovo za 10.000 Kč. Nabídka na splátkový prodej zní: 
„Nyní zaplaťte jen 1.000 Kč a pak 10 měsíčních splátek po 1.000 Kč“. Jaký zaplatíte úrok 
v procentech? 
a/ 10 % 
b/ 15 % 
c/ 17 % 
d/ 20 % 

23. Vypočtěte, kolik bude činit pojistná náhrada při krádeži v bytě. Pojistná částka činí 500.000 
Kč, skutečná škoda 149.000 Kč. Spoluúčast (podíl majitelů bytu na náhradě škody) je 
sjednána ve výši 10%. 
a/ 490.000 Kč 
b/ 450.000 Kč 
c/ 149.000 Kč 
d/ 134.100 Kč 

24. Paní Zelená investovala částku ve výši 50.000 Kč na termínovaný vklad. Kolik bude mít 
naspořeno po jednom roce za předpokladu roční úrokové míry ve výši 1 %? Vezměte v úvahu 
i povinnost odvést z výdělku daň ve výši 15 %.  
a/ 60.000 Kč 
b/ 55.000 Kč 
c/ 50.500 Kč 
d/ 50.425 Kč 

25. Tereza od září dostává měsíčně 320 Kč kapesného. Roznášením letáků si vydělává 1 100 Kč 
čistého měsíčně. K narozeninám v listopadu dostala jednorázově 500 korun od babičky. 
Měsíčně utratí 850 korun.  Dne 30. června chce zaplatit jazykový zájezd do Itálie v hodnotě 
6.700 korun. 
a/ na Itálii bude mít dostatek finančních prostředků 
b/ musí své výdaje snížit o 30 korun měsíčně 
c/ musí své příjmy zvýšit o 40 korun měsíčně 
d/ Itálii může zaplatit až o měsíc později 


