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Pracovní list 9.1 – Souhrnné typové cvičení
Základy účetnictví
1. Co nepatří mezi druhy rozvahy:
a. Zahajovací
b. Konečná
c. Prvotní
2. Mezi dlouhodobá aktiva nepatří:
a. Dlouhodobý úvěr u KB
b. Pěstitelské celky
c. Tažná zvířata
3. Mezi oběžná aktiva patří:
a. Poštovní známky
b. Závazky u dodavatele
c. Stavby
4. Mezi cizí zdroje patří:
a. Fondy ze zisku
b. Poskytnuté zálohy
c. Směnky k úhradě
5. Pasiva vyjadřují:
a. Složení dlouhodobého a oběžného majetku
b. Složení oběžného majetku
c. Z čeho byl majetek pořízen
6. Která situace v rozvahových položkách nemůže nastat:
a. Jedno aktivum se zvýšilo a jedno pasivum se snížilo o stejnou částku
b. Jedno aktivum se zvýšilo a jedno pasivum se zvýšilo o stejnou částku
c. Jedno pasivum a jedno aktivum se snížilo o stejnou částku
7. Směrná účetní osnova je:
a. Číselná řada majetku
b. Seznam účtových tříd, skupin, syntetických a analytických účtů
c. Seznam účtových tříd a účtových skupin
8. Účetní případy se zaznamenávají účetními zápisy do účetních knih a to do:
a. Hlavní kniha, deník, kniha přijatých a vydaných faktur
b. Hlavní kniha, deník, kniha syntetických účtů, kniha podrozvahových
účtů
c. Hlavní kniha, deník, kniha analytických účtů

9. Podle druhu členíme účetní doklady na:
a. Faktury, pokladní doklady
b. Faktury vystavené, faktury přijaté, příjmové a výdajové pokladní
doklady, bankovní výpisy, vnitřní účetní doklady
c. Knihu faktur vystavených a přijatých, pokladní knihu
10.Mezi výnosové účty nepatří:
a. Úroky (připsané)
b. Cestovné
c. Tržby za zboží
11.Na straně D účtu Odběratelé se účtuje na základě:
a. Faktur přijatých
b. Faktur vystavených
c. Bankovních výpisů a pokladních dokladů
12.Nákladové účty patří mezi:
a. Výnosové
b. Výsledkové
c. Rozvahové pasivní
13.Na straně D účtu Dodavatelé se účtuje na základě:
a. Došlých faktur od dodavatelů
b. Bankovních výpisů
c. Vystavených faktur
14.Tržby v hotovosti za prodané zboží dávají:
a. Vznik výnosu a zvýšení peněz v pokladně
b. Vznik výnosu a zvýšení pohledávek za odběrateli
c. Vznik nákladu a zvýšení pohledávek za odběrateli
15.Přiznané hrubé mzdy zaměstnancům se týká položek:
a. Zaměstnanci, bankovní účty
b. Mzdové náklady, zaměstnanci
c. Zaměstnanci, pokladna
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