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 Metodický list/anotace 

Ve studijním materiálu je zpracován test, který mohou studenti vypracovat s využitím 
internetu. Studenti si sami mohou odpovědi projít a vyhledat, tím pádem je uchování 
získaných informací trvalejší. Studenti si ověří znalosti týkající se složení a využití 
zahraničních měn. Materiál navazuje již na studijní materiál Měna a kurzovní lístek. 
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VYZNÁTE SE V ZAHRANIČNÍ 
MĚNĚ? 



 

 

Vyberte jednu ze tří možných odpovědí na každou z 10 otázek. Za každou správnou 
odpověď máte bod. 

1. Národní měnou Egypta je: 

a) egyptský dinár 

b) egyptská libra 

c) egyptská dolar 

2. Vyberte nominální hodnotu eura, se kterou se u bankovek nesetkáte: 

a) 5 eur 

b) 10 eur 

c) 1000 eur 

3. Kolik zhruba nyní v korunách zaplatíte za 10 tisíc chorvatských kun? 

a) 360 korun 

b) 3 600 korun 

c) 36 000 korun 

4. Jaká je dílčí jednotka britské libry? 

a) Pence 

b) Cent 

c) Piastr 

5. Ve které zemi je národní měnou forint? 

a) v Maďarsku 

b) v Turecku 

c) ve Slovinsku 

6. Jaká měna je oficiální ve Švédsku? 

a) Euro 

b) Švédská koruna 

c) Švédský zlotý 

7. V které zemi se platí stotinkami? 



 

 

a) v Rumunsku 

b) v Maďarsku 

c) v Bulharsku 

8. Americký dolar je zákonnou měnou i v dalších zemích, nejen v USA. 
Vyberte, která ale mezi ně nepatří. 

a)  Salvador 

b)  Britské Panenské ostrovy 

c) Surinam 

9. Švýcarský frank je zákonným platidlem ve dvou zemích. Která ale mezi ně 
nepatří? 

a)  Švýcarsko 

b) Lucembursko 

c) Lichtenštejnsko 

10. Jaká je dílčí jednotka polského zlotého? 

a) tolar 

b) groš 

c) mošna 

 

 

  

 

Ad. 1. Správná odpověď byla: b) egyptská libra 

Národní měnou Egypta je egyptská libra, která se dál dělí na 100 piastrů. Kurz vůči 
české koruně se většinou pohybuje okolo čtyř korun za libru. 

Ad. 2. Správná odpověď: c) 1000 eur 

Ad. 3. Správná odpověď: c) 36 000 korun 

Ad. 4. Správná odpověď: a) Pence 

Ad. 5. Správná odpověď: a) v Maďarsku 



 

 

Ad. 6. Správná odpověď: b) Švédská koruna 

Ad. 7. Správná odpověď: c) v Bulharsku 

Zákonným platidlem Bulharska je 1 lev. Jedna jeho setina se jmenuje stotinka. Za 
100 korun dostanete zhruba 7,6 leva. 

Ad. 8. Správná odpověď: c) sutinám 

Ad. 9. Správná odpověď: b) Lucembursko 

Ad 10. Správná odpověď: b) groš 

Polský zlotý má mezinárodní zkratku PLN a dělí se na 100 grošů. 

 

Výsledek testu: 

0 – 4   Zahraniční měna je pro vás velkou neznámou. 

5 – 8    Znalosti jsou průměrné 

9 – 10  Blahopřejeme k úspěšně zvládnutému testu. Vy se v cizině 
neztratíte. V zahraničních měnách se orientujete na výbornou. 

 

 

 



 

 

 

 Zdroj: 

http://finance.idnes.cz/vyznate‐se‐v‐zahranicni‐mene‐otestujte‐se‐fgs‐
/soutez_kviz.aspx?id=272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


