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 też zaznaczyć kilka odpowiedzi, gdyż w tych
przypadkach będzie to uznane jako odpowiedź błędna. Za brak odpowiedzi otrzymasz 0
punktów. Nie używaj korektora. Maksymalnie możesz otrzymać 45 punktów.

Powodzenia!
Organizatorzy

1. Kapitalizacją odsetek nazywamy:
a) odliczanie odsetek od kapitału
b) doliczenie do kapitału podwójnej ilości odsetek
c) doliczenie do kapitału nagrody od banku
d) doliczanie do kapitału odsetek
2. Bessa to:
a) długotrwały spadek cen w kraju
b) długotrwały wzrost cen akcji na giełdzie papierów wartościowych
c) wzrost gospodarczy kraju
d) długotrwały spadek cen akcji na giełdzie papierów wartościowych
3.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie powstała w roku:
a)1993
b)1990
c)1991
d)1989
4.Wysokość podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) wynosi:
a) 5%
b)19%
c)32%
d)50%
5. Wynagrodzenia nominalne pana Kowalskiego wzrosło o 2% przy 3% inflacji. Realne
wynagrodzenie pana Kowalskiego:
a) spadło

b) wzrosło
c) nie uległo zmianie
d) podano niewystarczającą liczbę informacji, aby odpowiedzieć na to pytanie
6.Liczba nominałów banknotów emitowanych przez NBP wynosi:
a)3
b)4
c)5
d)6
7.Najwięcej zmian w zabezpieczeniach banknotów polskich zostało ostatnio wprowadzonych
w banknocie:
a) 10 złotowym
b) 20 złotowym
c) 50 złotowym
d) 100 złotowym
8.Zabezpieczenie banknotu polskiego w postaci hologramu umieszczone jest na banknocie:
a) 200 złotowym
b) 100 złotowym
c) 50 złotowym
d) 20 złotowym
9.Znak widoczny na banknocie pod światło to tak zwany:
a) znak banknotu
b) znak wodny
c) znak podwodny
d) charakter banknotu
10.Umieszczona wewnątrz papieru banknotowego widoczna pod światło jako ciemna linia
to:
a) nitka fluorescencyjna
b) nitka zabezpieczająca
c) nitka dentystyczna
d) banknoty polskie nie mają tego typu zabezpieczenia
11.Rynek regulowany na terytorium RP obejmuje:
a) rynek giełdowy
b) rynek pozagiełdowy
c) rynek giełdowy i pozagiełdowy
d) żadna odpowiedź nie jest poprawna

12.Inflacja nieprzekraczająca 5 % rocznie to inflacja:
a) pełzająca
b) krocząca
c) galopująca
d) hiperinflacja
13.Które z poniższych instrumentów finansowych charakteryzują się największym ryzykiem?:
a) akcje
b) depozyty i rachunki bankowe
c) fundusze inwestycyjne
d) obligacje skarbowe
14.Średni kurs euro na dzień 25.04.2014r. wynosił:
a) poniżej 3 zł
b) między 3 zł. a 3,50 zł
c) między 3,50 zł a 4 zł
d) powyżej 4 zł
15.Wybierz zdanie nieprawdziwe dotyczące obligacji:
a) w większości mają określone oprocentowanie
b) są instrumentami o charakterze udziałowym
c) podmiotami w obrocie obligacjami są obligatariusz i dłużnik
d) wyróżnia się obligacje skarbowe, korporacyjne i komunalne
16. Która stopa procentowa nie występuje w Polsce:
a) sprzedaży obligacji
b) redyskonta weksla
c) lombardowa
d) rezerw obowiązkowych
17.Bitcoin to:
a) potoczna nazwa amerykańskiego dolara
b) internetowa waluta
c) waluta krajów BRIC
d) potoczna nazwa euro
18.Pierwszym prezesem GPW w Warszawie był:
a) Leszek Balcerowicz
b) Wiesław Rozłucki
c) Marek Belka

d) Michał Coolbacky
19.Wybierz odpowiedź, w której zostały prawidłowo przyporządkowane wszystkie indeksy
giełdowe państw, w których te indeksy są notowane:
a) DJIA-USA; DAX-Francja; FTSE100-Hiszpania; WIG30-Polska
b) DJIA-USA; DAX-Niemcy; Nikkei 225-Hiszpania; sWIG80-Polska
c) S&P500-Wielka Brytania; DAX-Francja; WIG20-Polska; Nikkei 225-Chiny
d) DAX-Niemcy; FTSE100-Londyn; mWIG40-Polska; Nikkei 225-Japonia
20. Liczba osób na świecie należących w 2014.r. do unii kredytowych (w Polsce są nimi
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Rozliczeniowych) sięga:
a) 50 mln osób
b) 100 mln osób
c) 150 mln osób
d) 200 mln osób
21. Potoczna nazwa „Gruby Król” dotyczy banknotu:
a) 200 zł
b) 100 zł
c) 50 zł
d) 20zł
22. Numeracja banknotu składa się z:
a) jednej litery i ośmiu cyfr
b) jednej litery i siedmiu cyfr
c) dwóch liter i siedmiu cyfr
d) dwóch liter i ośmiu cyfr
23.Liczba fałszerstw banknotów polskich w ostatnim roku wynosiła około:
a) 8 fałszerstw na milion banknotów w obiegu
b) 80 fałszerstw na milion banknotów w obiegu
c) 800 fałszerstw na milion banknotów w obiegu
d) 8000 fałszerstw na milion banknotów w obiegu
24. ”Paradoks grosza” polega na tym, że:
a) jego wybicie odbywa się w innym mieści niż 2-groszówki i 5-groszówki
b) wybicie 1- groszówki kosztuje nawet 5 groszy
c) jego wybicie zlecane jest prywatnej firmie zagranicznej
d) do jego wybicia potrzeba tyle miedzi, ile do wybicia 2-groszówki i 5-groszówki

25. Papier wszystkich banknotów polskich wykonany jest z:
a) włókien szklanych
b) włókien bawełnianych
c) włókien pergaminowych
d) włókien drewnianych
26. Kwota procentowa pozostająca do dyspozycji Otwartego Funduszu Emerytalnego po
podjęciu decyzji przez klienta o pozostawieniu części środków w OFE (w związku z
wprowadzaną reformą emerytalną) wynosi:
a) 3,54%
b) 3,45%
c) 2,92%
d) 2,29%
27.Pan Kowalski dysponuje kwotą 1200zł. Chce za nią kupić pralkę obłożoną 23% stawką
podatku VAT. Cena netto pralki (w zaokrągleniu do pełnych złotych) wynosi :
a) 976zł
b) 924zł
c) 276zł
d) 224zł
28.W zadaniu powyżej wysokość podatku VAT zawartego w cenie pralki wynosi:
a) 976zł
b) 924zł
c) 276zł
d) 224zł
29.Lokata, której oprocentowanie rośnie wraz z upływem okresu oszczędzania to lokata:
a) o zmiennym oprocentowaniu
b) dynamiczna
c) powiązana z funduszem inwestycyjnym
d) progresywna
30. „Jego podstawowym zadaniem jest wspieranie rządowych programów społecznogospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego”- opis ten
dotyczy:
a) SKOK-u
b) Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)
c) banku PKO Bank Polski SA
d) banku Pekao SA
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