Dotazník – finanční gramotnost žáků
Dobrý den,
jmenuji se Hana Múdra a jsem studentkou 3. ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy,
ráda bych Vás poprosila o vyplnění krátkého dotazníku k mé bakalářské práci na téma Finanční
gramotnost žáků středních škol. Dotazník je anonymní.

O tazateli
Věk:
Pohlaví: muž / žena
Ročník:
Setkal/a jste se v nějakém předmětu s tématem finanční gramotnosti?
a) ano
b) ne
Pokud ano, ve kterém?

Vede si domácnost, ve které žijete, rodinný rozpočet?
c) ano
d) ne
e) nevím

1. Obecná finanční gramotnost
1) Co s sebou obvykle přináší inflace?
a) klesání cen
b) všeobecný růst cen
c) ceny se nemění

2) Co znamená zúročení peněz uložených v bance?
a) za nějakou dobu získám více peněz, než jsem do banky vložil
b) banka poskytne peníze dalším klientům na úrokovaný úvěr
c) za uložené peníze musíte bance zaplatit úrok

3) Vezmete-li v úvahu, že nemáte povolený kontokorent, co Vám umožňuje debetní karta?
a) platit a vybírat hotovost bez omezení i nad výši zůstatku na bankovním účtu
b) platit a vybírat hotovost do výše zůstatku na bankovním účtu
c) pouze vybírat hotovost z bankomatu

4) Jak využijeme kreditní kartu, abychom nemuseli platit žádné úroky z úvěru?
a) na kreditní kartě žádné úroky nejsou
b) využiji bezúročného období, ve kterém splatím celý úvěr
c) vždy budu muset úroky platit

2. Dluhy
5) Kontokorent je:
a) pevně stanovený úrok
b) účet, na kterém je možné čerpat do mínusu
c) půjčka od nebankovní společnosti

6) Které kritérium bude pro Vás nejdůležitější při výběru půjčky? (vyberte jednu možnost)
a) RPSN
b) výše úroku
c) výše měsíční splátky
d) doporučení známého
e) jiný ………………….

7) Co je to jistina?
a) finanční prostředky, které byly půjčeny, a počítá se z nich úrok
b) část ceny zboží pořizovaného na splátky, placená v hotovosti předem
c) pevně stanovené platby po celou dobu splácení úvěru

8) Vezmete si úvěr ve výši 10 000 Kč na jeden rok s úrokovou sazbou 8,2 % p.a. Kolik peněz bance
zaplatíte, jestliže po roce úvěr splatíte?
a) 10 000 Kč
b) 10 082 Kč
c) 10 820 Kč
d) 18 200 Kč

9) Je výhodnější vzít si úvěr za 1 % p.m. nebo 10 % p.a.?
a)

1% p.m.

b)

10% p.a.

c)

obě varianty jsou shodné

10) Jaký je rozdíl mezi nákupem zboží na leasing a na úvěr?
a) leasing je výrazně levnější
b) úroky z úvěru lze na rozdíl od leasingu odečíst z daní
c) u leasingu se stáváte majitelem zboží až po jeho splacení, v případě využití úvěru okamžitě

3. Vedení rozpočtu
11) Jak nakládáte s penězi? (i více možností)
a) peníze si šetřím
b) kupuji si, co mě napadne a co chci
c) přispívám rodičům na domácnost
d) kupuji jen potřebné
e) jiné………………..

12) Na co považujete, že je rozumné si půjčit, pokud máte rodinu s dětmi a dojíždíte za prací (i více
možností)?
a) dárky na Vánoce
b) dovolená k moři
c) na splacení starého úvěru
d) auto
e) mobil
f)

dům/byt

g) televize
h) další ………………….

13) Jak byste řešil/a problém se splácením půjček (i více možností)?
a) vzal/a bych si novou půjčku
b) žádal/a bych o snížení splátek
c) požádal/a bych o sjednocení půjček do jedné
d) půjčil/a bych si od známých
e) neřešil/a bych to

14) Co znamená schodkový rozpočet?
a) výdaje a příjmy jsou si rovny
b) výdaje jsou vyšší než příjmy
c) příjmy jsou vyšší než výdaje
d) ani jedno z výše uvedených

