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TEST 
POJISTNÉ SYSTÉMY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 

 
ZADÁNÍ: 
 

I. část 

Vysvětli pojmy: 

1) Karenční doba 

2) Ochranná lhůta 

3) Valorizace 

4) Podpůrčí doba 

5) Základní výměra důchodu 

 

II. část 

1. Z důchodového pojištění se poskytuje: 

1) rodičovský příspěvek 

2) peněžitá pomoc v mateřství 

3) vdovský důchod 

 

2. Penzijní připojištění může v ČR uzavřít: 

1) kdokoli 

2) osoba starší 15 let 

3) osoba starší 18 let 

 

3. Mezi části pojistného na sociální zabezpečení nepatří: 

1) nemocenské pojištění 

2) příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

3) úrazové pojištění 



4. Ochranná lhůta neplatí pro: 

1) ošetřovné 

2) nemocenské 

3) peněžitou pomoc v mateřství 

 

5. Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje za: 

1) pracovní den 

2) kalendářní den 

3) měsíc 
 

 
 



ŘEŠENÍ: 
 

I. část 

Vysvětli pojmy: (5 bodů) 

1) Karenční doba - první tři dny nemoci, neposkytuje se žádná dávka. 

2) Ochranná lhůta - slouží ke zmírnění negativního dopadu pracovní 

neschopnosti, která u bývalého zaměstnance nastane do 7 kalendářních dnů ode 

dne skončení zaměstnání. Jejím účelem je zajistit nárok na nemocenskou. 

3) Valorizace - úprava dávek na základě pohybu cenové hladiny. 

4) Podpůrčí doba - doba, po kterou lze poskytnout dávku nemocenského 

pojištění. 

5) Základní výměra důchodu - pevná částka stejná pro všechny typy důchodů. 

II. část 

1. Z důchodového pojištění se poskytuje: (2 body) 

1) rodičovský příspěvek 

2) peněžitá pomoc v mateřství 

3) vdovský důchod 

2. Penzijní připojištění může v ČR uzavřít: (2 body) 

1) kdokoliv 

2) osoba starší 15 let 

3) osoba starší 18 let 

3. Mezi části pojistného na sociální zabezpečení nepatří: (2 body) 

1) nemocenské pojištění 

2) příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

3) úrazové pojištění 

4. Ochranná lhůta neplatí pro: 

1) ošetřovné 

2) nemocenské 

3) peněžitou pomoc v mateřství 

5. Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje za: 

1) pracovní den 

2) kalendářní den 

3) měsíc 



METODICKÝ POKYN K TESTU 

 
Cíl: Prověření znalostí pojistných systémů sociálního zabezpečení v ČR. 

 

Potřebné pomůcky: 

1. notebooky (+ počítač) – učitel před hodinou musí nahrát test do notebooků žáků,  

2. vytištěné testy na tiskárně + psací potřeby – učitel vytiskne testy a rozdá je žákům, 

3. dataprojektor – učitel promítne test celé skupině žáků, ti pak odpovědi zapisují na papír. 

 

Pokyny k práci s testem: 

Znalosti žáků mohou být prověřovány buď formou vytištěných testů, nebo je žáci mohou 

vyplnit přímo v notebooku. 

Žáci by měli mít na lavici pouze test a psací potřeby. 

Žáci se po rozdání testu nejprve podepíší v záhlaví listu. 

V první části testu vysvětlí žáci dané pojmy. 

V druhé části vyberou jednu správnou odpověď ze tří nabízených. 

Během práce neposkytujeme žákům žádné další informace. 

 

Doporučuji po vypracování testů sdělit žákům správné řešení a vysvětlit řešení otázek, v nichž 

žáci nejvíce chybovali. 

 
Hodnocení dosažených výsledků v testu: 

 

výborný   14-15 bodů   

chvalitebný   12-13 bodů 

dobrý   10-11 bodů 

dostatečný   8-9 bodů 

nedostatečný  0-7 bodů 
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