
Opakovací test– Majetek firmy 1 – teorie – zadání 

Jméno a příjmení: 

Třída: 

Hodnocení: 

 

1. Dlouhodobý majetek firmy je: 

a) hmotný, nehmotný a finanční majetek 

b) pouze hmotný a nehmotný majetek 

c) pouze hmotný a finanční majetek 

d) pouze nehmotný a finanční majetek 

 

2. Mezi oběžný majetek nepatří: 

a) licence 

b) pohledávky 

c) peníze v pokladně 

d) materiál 

 

3. Dobré jméno firmy je: 

a) krátkodobý finanční majetek 

b) dlouhodobý nehmotný majetek 

c) dlouhodobý finanční majetek 

d) dlouhodobý hmotný majetek 

 

4. Pohledávky jsou vztah firmy s: 

a) dodavatelem 

b) odběratelem 

c) věřitelem 

d) dlužníkem 

 

5. Majetek, který firma vlastní déle než 1 rok je: 

a) dlouhodobý hmotný 

b) oběžný 

c) dlouhodobý nehmotný 

d) dlouhodobý finanční 

 

6. Stroje jsou: 

a) oběžný majetek – zásoby 

b) dlouhodobý majetek hmotný 

c) dlouhodobý majetek nehmotný 

d) nejsou majetek firmy 

 

 

 

 



7. Cena dlouhodobého majetku hmotného musí být: 

a) vyšší než 60 000 Kč 

b) vyšší než 40 000 Kč 

c) vyšší než 50 000 Kč 

d) nezáleží na ceně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opakovací test– Majetek firmy 1 – teorie – řešení 

Jméno a příjmení: 

Třída: 

Hodnocení: 

 

1. Dlouhodobý majetek firmy je: 

a. hmotný, nehmotný a finanční majetek 

b. pouze hmotný a nehmotný majetek 

c. pouze hmotný a finanční majetek 

d. pouze nehmotný a finanční majetek 

 

2. Mezi oběžný majetek nepatří: 

a. licence 

b. pohledávky 

c. peníze v pokladně 

d. materiál 

 

3. Dobré jméno firmy je: 

a. krátkodobý finanční majetek 

b. dlouhodobý nehmotný majetek 

c. dlouhodobý finanční majetek 

d. dlouhodobý hmotný majetek 

 

4. Pohledávky jsou vztah firmy s: 

a. dodavatelem 

b. odběratelem 

c. věřitelem 

d. dlužníkem 

 

5. Majetek, který firma vlastní déle než 1 rok je: 

a. dlouhodobý hmotný 

b. oběžný 

c. dlouhodobý nehmotný 

d. dlouhodobý finanční 

 

6. Stroje jsou: 

a. oběžný majetek – zásoby 

b. dlouhodobý majetek hmotný 

c. dlouhodobý majetek nehmotný 

d. nejsou majetek firmy 

 

 

 

 



7. Cena dlouhodobého majetku hmotného musí být: 

a. vyšší než 60 000 Kč 

b. vyšší než 40 000 Kč 

c. vyšší než 50 000 Kč 

d. nezáleží na ceně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


