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Očekávaný výstup: Žák pozná rozdíl mezi platební kartou kreditní a 

debetní, uvědomuje si pravidla pro jejich užívání, jejich 

výhody a nevýhody. 

Metodické poznámky: Test může sloužit jak k prověření znalostí, tak i jako 

motivace k učivu o problematice platebních karet. 

Časová náročnost cca 10 – 15 minut (pokud odpovědi 

při kontrole odůvodňujeme). 

 



Platební karty – test 

Vyber a označ vždy jednu správnou odpověď: 

 

 

1. Platební debetní karta: 

 

a) je obvykle vydávána k běžnému účtu 

b) slouží pouze k platbám, ne k výběru hotovosti 

c) slouží k nakupování zboží na úvěr 

 

2. Platební kreditní karta: 

 

a) umožňuje nakupování zboží na úvěr 

b) slouží pouze k platbám, ne k výběru hotovosti 

c) umožňuje disponovat pouze vlastními finančními prostředky 

 

3. Platební kartu: 

 

a) mohu běžně půjčovat, výběr vyšší částky je chráněn podpisem 

b) mohu v určitém případě znehodnotit zmagnetizováním 

c) mohu bez rizika půjčit pro účely placení např. číšníkovi v restauraci 

 

4. Mezi podmínky pro získání kreditní karty nepatří: 

 

a) dosažení věku 18 let 

b) určitá výše pravidelného měsíčního příjmu 

c) alespoň jeden tzv. ručitel 

 

5. Výhodou kreditních karet je: 

 

a) mohu s ní platit téměř kdekoliv, v domovině i v zahraničí 

b) nízké poplatky při výběru hotovosti 

c) nízké úroky z dlouhodobě půjčených peněz 

 

6. Platby kartou přes internet jsou podle odborníků: 

 

a) vyloženě nebezpečné, je velká pravděpodobnost zneužití údajů z karty 

b) bezpečné s podporou systému 3D Secure, který poskytuje údaje přímo bance 

c) bezpečné, pokud pomocí sms potvrdím správnost údajů z karty 

 

 

 



Platební karty – řešení 

Vyber a označ vždy jednu správnou odpověď: 

 

 

1. Platební debetní karta: 

 

a) je obvykle vydávána k běžnému účtu 

b) slouží pouze k platbám, ne k výběru hotovosti 

c) slouží k nakupování zboží na úvěr 

 

2. Platební kreditní karta: 

 

a) umožňuje nakupování zboží na úvěr 

b) slouží pouze k platbám, ne k výběru hotovosti 

c) umožňuje disponovat pouze vlastními finančními prostředky 

 

3. Platební kartu: 

 

a) mohu běžně půjčovat, výběr vyšší částky je chráněn podpisem 

b) mohu v určitém případě znehodnotit zmagnetizováním 

c) mohu bez rizika půjčit pro účely placení např. číšníkovi v restauraci 

 

4. Mezi podmínky pro získání kreditní karty nepatří: 

 

a) dosažení věku 18 let 

b) určitá výše pravidelného měsíčního příjmu 

c) alespoň jeden tzv. ručitel 

 

5. Výhodou kreditních karet je: 

 

a) mohu s ní platit téměř kdekoliv, v domovině i v zahraničí 

b) nízké poplatky při výběru hotovosti 

c) nízké úroky z dlouhodobě půjčených peněz 

 

6. Platby kartou přes internet jsou podle odborníků: 

 

a) vyloženě nebezpečné, je velká pravděpodobnost zneužití údajů z karty 

b) bezpečné s podporou systému 3D Secure, který poskytuje údaje přímo bance 

c) bezpečné, pokud pomocí sms potvrdím správnost údajů z karty 

 

 

Zdroje: Archiv autorky 


	VY_62_INOVACE_FG0112
	VY_62_INOVACE_FG0112 - PL

