
TEST FG AZD 

 
 
 
1. Správne spojte krajinu so skratkou jej 

meny: 

PLN Maďarsko 
CZK Poľsko 
HUF Česká republika 
GPB USA 
USD Veľká Británia 
 
2. Po návrate z ČR chce muž v banke vymeniť 

hotovosť 500 českých korún za eurá, ktorý 
stĺpec pozerá? Označte správnu odpoveď:  

a Devízy nákup 
b Valuty nákup 
c Devízy predaj 
d Valuty predaj 
 
3. Idete s triedou na výlet do Londýna, chcete si 

meniť eurá na libry, ktorý kurz musíte pozerať 
v kurzovom lístku? Označte správnu odpoveď: 

a Devízy nákup 
b Valuty nákup 
c Devízy predaj 
d Valuty predaj 
 
4. K jednotlivým príkladom dopíšte 

správne, či ide o VALUTY alebo DEVÍZY 
 Menia sa v zmenárni 
 Sú pri výbere v bankomate 
 Sú pri platbe kartou 
 Bezhotovostná mena 
 Hotovosť - cash 
 
5. Správne spojte pojmy s 

charakteristikami 

Inflácia Záujem o nákup tovaru a služieb 
Dopyt Za túto hodnotu nakúpime tovar 
Ponuka Ceny na trhu rastú, hodnota peňazí klesá 
Cena  Tovar a služby ponúkané na trhu 
 
6. Čo je inflácia? Označte správnu odpoveď: 
a Zvýšenie cenovej hladiny tovarov a služieb 
b Zníženie cenovej hladiny tovarov a služieb 
c Stagnácia cenovej hladiny tovarov a služieb 
 
 
 

 
7. Spojte  jednotlivé finančné inštitúcie 

s  ich funkciou. 

Poisťovňa Vedie bankové účty 
Banka Zaisťuje proti rizikám 
Stavebná 
sporiteľňa 

Dohliada na finančné inštitúcie 

NBS Ponúka výhodné pôžičky na bývanie 
 
 

8. Správne spojte jednotlivé 
operácie 
internetbankingu: 

Pripísané peniaze 
na účet 

Sú označené znamienkom - 

Jednorázový príkaz 
na úhradu 

Opakovaná platba každý 
mesiac 

Odpísané peniaze 
z účtu 

Jedinečná platba – len 
jedenkrát 

Trvalý príkaz Suma, ktorá je vo výpise bez 
znamienka 

 
9. Ktoré číslice IBAN čísla účtu sú zároveň 

kódom banky, v ktorej je účet uložený? 

a 1-2 číslo 
b 3-6 číslo 
c 13-26 číslo 

 
10. K jednotlivým príkladom dopíšte 

správne či ide o Kreditnú alebo Debetnú 
kartu 

 Je to štandardná služba 
 Je to nadštandardná služba 
 Platí sa ňou len zo svojich peňazí 
 Platí sa ňou aj formou úveru od banky 
 Vydáva sa k bežnému účtu 
 
11. Správne spojte názov úveru s jeho 

účelom 

Leasing  Kúpa práčky 
Hypotéka  Kúpa (zapožičanie) automobilu 
Spotrebný 
úver 

Zabezpečenie bývania 

 
12. Najvýhodnejší úver z hľadiska úrokovej sadzby 

je: 
a Bezúčelový úver 
b Spotrebný úver 
c Hypotekárny úver 
d Splátkový predaj 
 

 

MENO: 



13. Správne spojte druh sporenia 
s jednotlivými príkladmi 

Stavebné 
sporenie 

Kúpa nehnuteľnosti 

Sporiaci účet Sporenie počas chodenia do 
zamestnania 

Terminovaný 
vklad 

K peniazom sa dostaneme až po 
uplynutí určitej doby 

Sporenie na 
dôchodok 

Ukladanie aktuálne nepotrebných 
peňazí 

investície Možnosť získať pôžičku na bývanie 
 

14. Sporiaci účet je- správnu odpoveď zakrúžkujte: 
a Účet, ktorý umožní zhodnotiť peniaze klienta len 

po dobu jedného roka 
b Účet, ktorý poskytuje vyššie úroky oproti 

bežnému účtu 
c Účet, prostredníctvom ktorého môže klient 

vykonávať každodenné bankové operácie – 
vklad, výber, ...... 

 
 
 
 
 


