Ověřte si vaše znalosti prostřednictvím našich kvízů.
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Jak dobře znáš historii finančního systému?

EXPERT

SADA 1 – OTÁZKY K OBDOBÍ 1918–1938

1.

Jak se jmenovala centrální banka působící v ČSR

6.

V roce 1930 vznikla fúzí Anglo-československá a Pražská
úvěrní banka. Z kolika bank to bylo?

od roku 1926?
a)

Národní banka Československá

a)

3

b)

Česká národní banka

b)

2

c)

Bankovní úřad ministerstva financí

c)

4

2.

Jak se jmenovala československá banka, která byla jako

7.

Nejsilnější bankou meziválečného ČSR dle bilančního

jediná až do roku 1927 výhradně ve vlastnictví
zahraničního kapitálu?

úhrnu byla:
a)

Česká průmyslová banka

a)

Italsko-česká banka

b)

Živnostenská banka

b)

Francouzsko-česká banka

c)

Česká eskontní banka

c)

Anglo-československá banka
8.

Se kterou politickou stranou byla úzce spojena Agrární

3.

Která československá banka působila jako finanční ústředí
všech československých spořitelen bez ohledu
na národnostní charakter?

a)

Ústřední banka československých spořitelen

b)

Všeobecná spořitelní banka

c)

Česká spořitelna

banka československá?
a)

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu

b)

Československá sociálně demokratická strana dělnická

c)

Československá národní demokracie

9.

V průběhu deflační krize zkrachovaly tři obchodní banky.
Jak se jmenovaly?

4.

Která z následujících tzv. oborových či stavovských bank

a)

nevznikla?
a)

Řeznicko-uzenářská banka

b)

Hodinářská banka

c)

Banka pro průmysl pivovarský

Moravsko-slezská banka, Bohemia, čsl. zahraniční banka,
Pozemková banka

b)

Moravsko-slezská banka, Bohemia, čsl. zahraniční banka,
Česko-německá banka

c)

Bohemia, čsl. zahraniční banka, Česko-německá banka, Banka
pro průmysl pivovarský

5.

Která československá obchodní akciová banka
ve 30. letech zkrachovala?

a)

10. Jak se nazýval veřejnoprávní peněžní ústav, který byl
nejvýznamnějším veřejnoprávním ústavem

Centralbank der deutschen Sparkassen

v Československu?

in der Čechoslovakischen Republik
b)

Deutsche Bank– und Sparkasengesellschaft

a)

Zemská banka

c)

Centralanstalt der deutschen Sparkassen

b)

Hypoteční banka

in der Čechoslovakischen Republik

c)

Poštovní spořitelna
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