
SOUTĚŽ 
ZNALOSTNÍ KVÍZ
FIKTIVNÍ FIRMY

VÝSLEDKY9.6. 2021
10:30 – 11:00

ZÁKLADNÍ KOLO

FINÁLE
9.6. 2021

13:10 – 14:00



MUB-LINE SPECIÁL 9. 6. 2021

„ZNALOSTNÍ KVÍZ FIF 2021“

• V prvním kole živě vyplní fiktivní firma on-line kvíz s využitím Teams Forms, kdy

bude publikován přímý link k připojení ke kvízu v den konání soutěže v 10:30 h.

Půjde o jednoduché otázky z oblasti financí, finančního řízení podniku, podnikání i

všeobecného povědomí o udržitelném rozvoji. Jde o týmovost, tedy týmové

hledání odpovědi na otázky. Na vyplnění je maximálně 30 min. U všech otázek jsou

na výběr odpovědi, správně je vždy pouze jedna odpověď (vyberte jen 1 odpověď).

• Deset nejlepších a nejrychlejších FIF postoupí do odpoledního živého finále.

• Kdy se dozvím, že jsem postoupil do FINÁLE? – po ukončení finále soutěže o

nejlepší leták, tj. 9. 6. 2021 ve 12:30 h v rámci on-line programu v

Teams/YouTube, kdy zároveň proběhne on-line losování pořadí finalistů.

• Kritéria hodnocení znalostního kvízu: správnost a rychlost odpovědí v on-line

prvním kole.

ZÁKLADNÍ KOLO
9.6. 2021 od 10:30 h v Teams



MUB-LINE SPECIÁL 9. 6. 2021

„ZNALOSTNÍ KVÍZ FIF 2021“

• Pořadí finalistů určil los.

• Každý finalista (max. dva zástupci fiktivní firmy – DOPORUČUJEME SI JIŽ PŘED

AKCÍ URČIT KDO TO PŘÍPADNĚ Z VAŠÍ FIF BUDE) si on-line losuje 1 otázku opět

z oblasti financí, finančního řízení podniku, hospodaření podniku s majetkem a

kapitálem, jeho strukturou a možnostmi financování potřeb podniku.

• Po krátké (1 min.) přípravě následuje bezprostřední krátká živá odpověď max. 2

zástupců FIF, která je živě hodnocena odbornou porotou (správnost odpovědi).

• Hodnocení známkou 1 až 4 každým z porotců.

• Výsledky finále a pořadí vyhlášeno v rámci ukončení MUB-LINE SPECIÁLU 9. 6. 2021

v 15:30 h.

• Ničeho se nebojte! Důležité je se zúčastnit a získat nové zkušenosti a znalosti.

FINÁLE
9.6. 2021 od 13:10 h v Teams



VŠICHI JSTE 
SKVĚLÍ, KREATIVNÍ,

ODPOVĚDNÍ 
FIKTIVNÍ PODNIKATELÉ!


