Imię i nazwisko (czytelnie) .…………………………………………………………………………………………………….
Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………………………………………………….
Drogi Uczniu!
Masz przed sobą test złożony z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Oznacza to, że w każdym
pytaniu poprawna jest tylko jedna odpowiedź. Zaznacz ją w teście przez otoczenie
odpowiedzi kółkiem lub postawieniu X . Zaznacz odpowiedź dopiero wtedy, kiedy będziesz
jej pewny -pamiętaj, że nie możesz skreślać ani nie zaznaczyć żadnej odpowiedzi ani też
zaznaczyć kilka odpowiedzi, gdyż w tych przypadkach będzie to uznane jako odpowiedź
błędna. Nie używaj korektora. Maksymalnie możesz otrzymać 45 punktów.

Powodzenia!
Organizatorzy

1.Prezes NBP powoływany jest na:
a)3 lata
b)4 lata
c)5 lat
d)6 lat
2.Numer rachunku bankowego składa się z:
a)20 cyfr
b)22 cyfr
c)24 cyfr
d)26 cyfr
3.Sprzedaży lub kupna papierów wartościowych w imieniu inwestorów na Giełdzie Papierów
Wartościowych dokonuje:
a)prezes Giełdy
b)doradca inwestycyjny
c)doradca finansowy
d)makler giełdowy
4.Rynek wtórny to rynek:
a)na którym kupuje się pieniądz
b)na którym sprzedaje się pieniądz
c)na którym spółki sprzedają po raz pierwszy swoje akcje
d)na którym występują transakcje między inwestorami
5. Które z poniższych papierów wartościowych są przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów
Wartościowych:
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a)czeki
b)weksle
c)obligacje
d)wszystkie powyższe
6.Bessa to:
a)spadek dynamiki Produktu Krajowego Brutto
b)spadek cen, czyli to samo co deflacja
c)długotrwały spadek cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych
d)jednorazowy spadek cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych
7.Do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń nie należy:
a)Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy
b)ROR
c)rachunek osobisty w banku komercyjnym
d)rachunek maklerski
8.Skrót BIK oznacza:
a)Biuro Informacji Kredytowej
b)Biuro Informacji Konsumenta
c)Bank Internetowo-Konsumencki
d)nie ma takiego skrótu, jest tylko skrót BIG od Biura Informacji Gospodarczej
9.Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia to:
a)ogólne warunki ubezpieczenia (tzw. OWU)
b)polisa ubezpieczeniowa
c)umowa sumy ubezpieczeniowej
d)umowa wartości ubezpieczeniowej
10.Podatek od zysków kapitałowych nazywa się potocznie podatkiem:
a)Belki
b)Balcerowicza
c)Tuska
d)Komorowskiego
11.Do inwestycji finansowych nie zalicza się:
a)kupno papierów wartościowych
b)lokaty bankowej
c)polisy ubezpieczeniowej z inwestycyjnym funduszem kapitałowym
d)kupno przedmiotów numizmatycznych, np.monet
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12.Do ubezpieczeń społecznych nie zalicza się ubezpieczeń:
a)emerytalnych
b)rentowych
c)chorobowych
d)majątkowych
13.Do banku wpłacono 1000zł. Oprocentowanie w skali roku wynosi 5%.Po roku bank
dopisał odsetki w wysokości ( w obliczeniach uwzględnij należny podatek):
a)40,50 zł
b)45 zł
c)50 zł
d)50,50zł
14.Krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa to:
a)weksle
b)bony skarbowe
c)obligacje
d)akcje
15.Towary powszechnie poszukiwane, np. zboże, zwierzęta, sól itp. używane dawniej w celu
zapłaty za inne towary lub usługi to:
a)monetarki
b)kwity depozytowe
c)barterki
d)płacidła
16.Głównym celem banków spółdzielczych jest:
a)osiąganie zysku
b)zaspakajanie potrzeb członków banku
c)przyjmowanie depozytów
d)udzielanie kredytów
17.Lokata rentierska to lokata:
a)zazwyczaj krótkoterminowa
b)w której odsetki od depozytu nie są kapitalizowane, lecz wypłacane właścicielowi lub
wskazanej przez niego osobie
c)w której odsetki od depozytu są kapitalizowane
d)żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
18.Obligacje zerokuponowe to obligacje:
a)o stałym oprocentowaniu
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b)o zmiennym oprocentowaniu
c)o stałym lub zmiennym oprocentowaniu
d)bez oprocentowania
19.Publikowany codziennie urzędowy wykaz m.inn. papierów wartościowych to:
a)REGUŁA
b)KAZUŁA
c)CEDUŁA
d)MADUŁA
20.Bank centralny w celu walki z inflacją powinien:
a)zwiększyć podaż pieniądza
b)prowadzić restrykcyjną politykę monetarną
c)prowadzić ekspansywna politykę monetarna
d)sprzedawać papiery wartościowe
21.Przekierowanie posiadacza karty płatniczej z autentycznej strony wydawcy na stronę
stworzoną przez przestępców to:
a)vishing
b)phone phising
c)skimming
d)pharming
22.Usługa cashback jest alternatywnym rozwiązaniem dla:
a)wypłaty gotówki z bankomatu
b)wpłaty gotówki do bankomatu
c)stałego przelewu
d)polecenia zapłaty
23.Stopa redyskontowa to stopa, po której:
a)bank centralny skupuje wcześniej zdyskontowane przez bank komercyjny weksle
b)bank komercyjny udziela podmiotom gospodarczym kredytów inwestycyjnych
c)bank komercyjny udziela osobom fizycznym kredytów konsumpcyjnych
d)ludzie pożyczają sobie wzajemnie pieniądze
24.Fundusze inwestycyjne prowadzące najmniej ryzykowną politykę inwestycyjną to
fundusze:
a)akcyjne
b)rynku pieniężnego
c)obligacyjne
d)zrównoważone
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25.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie może:
a)wybierać członków Zarządu
b)reprezentować spółki
c)podejmować decyzji w głosowaniu nt. wypłaty dywidendy
d)odwoływać członków Rady Nadzorczej
26.Wskaż zdanie fałszywe:
a)właścicielami większości banków w Polsce są inwestorzy krajowi
b)nadzór nad sektorem bankowym w Polsce sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego
c)instytucją odpowiedzialną za gwarantowanie depozytów w Polsce jest Bankowy Fundusz
Gwarancyjny
d)w przypadku sporu z bankiem (o niedużą kwotę) najlepszym rozwiązaniem dla klienta jest
skorzystanie z Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego
27.Bankowy Fundusz Gwarancyjny chroni środki depozytowe do wysokości kwoty równej:
a)22 500 EURO
b)50 000 EURO
c)100 000 EURO
d)50 000 złotych
28.Najbogatszym Polakiem w 2012r. został:
a)Michał Sołowow
b)Zygmunt Solorz-Żak
c)Jan Kulczyk
d)Leszek Czarnecki
29.Na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku głównym w 2012r.
zadebiutowało:
a)16 spółek
b)17 spółek
c)18 spółek
d)19 spółek
30. Do cech pieniądza należą między innymi:
a)trwałość, stabilność, podzielność, rozpoznawalność
b)poręczność, stabilność, niepodzielność, rozpoznawalność
c)jednolitość, stabilność, niepodzielność, rozpoznawalność
d)możliwość oszczędzania, wymiany na towar lub usługę i określenie wartości dóbr lub usług
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odpowiedzi:1d,2d,3d,4d,5c,6c,7d,8a,9b,10a,11d,12d,13a,14b,15d,16b,17b,18d,19c,20b,21d,
22a,23a,24b,25b,26a,27c,28c,29d,30a
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