KVÍZ k tématu
UŽITEČNÍ LIDÉ PŘI
PODNIKÁNÍ
SŠ
1. K čemu se nám může hodit právník? (více správných odpovědí)
A) pomůže nám vytvořit smlouvy
B) pomůže nám předejít chybám při uzavírání smluv
C) pomůže nám při tvorbě účetní rozvahy na konci roku
D) pomůže nám při odesílání daňových přiznání
2. Podle čeho bychom si měli vybírat daňového poradce?
A) vždy podle ceny
B) podle firmy, ve které pracuje
C) podle toho, jak dlouho práci daňového poradce vykonává
D) především podle jeho kvalifikace a podle referencí
3. Co je to outsourcing?
A) situace, kdy se na určité činnosti podílí zaměstnanci z několika oddělení
B) situace, kdy se na určitou činnost najme externí firma
C) činnost, která je financována převážně externími zdroji
D) přemístění výroby do lokality s levnějšími zdroji
4. K čemu nám může sloužit kouč? (více správných odpovědí)
A) přesně nám řekne, co máme v dané situaci dělat
B) naplánuje nám činnosti na několik dnů dopředu
C) pomůže nám vytvořit si efektivní návyky
D) povede nás k našim cílům
5. Jaké mohou být výhody podnikání s partnerem?
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KVÍZ k tématu
UŽITEČNÍ LIDÉ PŘI
PODNIKÁNÍ
SŠ
METODICKÉ POKYNY A ŘEŠENÍ
Kvíz je součástí pracovního setu, který obsahuje video (komentovanou prezentaci)
a pracovní list. Kvíz přímo navazuje na video, ve kterém je možné najít odpovědi na
všechny otázky. Kvíz kombinuje uzavřené a otevřené otázky. Z toho pohledu je možné jej
využít na ověření znalostí, které žáci (díky videu) nabyly (vč. klasifikace).
Video je možné nahradit či doplnit jinou formou výkladu.
Kvíz je také možné použít na začátku tématu k prověření aktuálních znalostí žáků a na tomto základě
teprve vést výklad. Taktéž může být zdrojem pro další diskusi s žáky.
Předpokládaný čas na aktivitu:

20 minut
(10 minut řešení kvízu, 10 minut diskuse nad odpověďmi)

Otázka 1:

A, B – právník nám pomůže především s vytvářením smluv a s tím, abychom se
vyvarovali chyb

Otázka 2:

D – daňového poradce bychom si vždy měli vybírat podle jeho kvalifikace a podle
doporučení od jiných osob

Otázka 3:

B – outsourcing je situace, kdy se na jistou činnost najme externí firma

Otázka 4:

C, D – kouč nám pomůže vytvořit si efektivní návyky a při dosahování našich cílů

Otázka 5:

např. vyšší základní kapitál, více nápadů, rozložení práce …
(otázka může být i námětem k diskusi)

www.podnikavost.cz

