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Drogi Uczniu!
Masz przed sobą test złożony z 20 zadań jednokrotnego wyboru. Oznacza to, że w każdym
zadaniu poprawna jest tylko jedna odpowiedź. Zaznacz ją w teście przez otoczenie
odpowiedzi kółkiem. 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 30 punktów.
Powodzenia!
1. Pojęcie „kurs walutowy” oznacza:
a)wartość eksportowanych towarów
b)cenę produktów wytworzonych w kraju i przeliczoną na EURO
c)cenę waluty obcej wyrażoną w walucie krajowej
d)wartość importowanych towarów
2.Bankiem centralnym w Polsce jest:
a)Bank Zachodni S.A.
b)Alior Bank
c)Pekao S.A.
d)Narodowy Bank Polski
3.Debet na rachunku bankowym to inaczej:
a)ujemne saldo na rachunku
b)kredyt długoterminowy
c)lokata długoterminowa
d)lokata krótkoterminowa
4. Giełda Papierów Wartościowych to:
a)instytucja, która emituje akcje różnych spółek
b)rynek, na którym handluje się różnymi papierami wartościowymi
c)rynek, na którym handluje się różnymi wartościowymi przedmiotami- klejnotami, obrazami itp.
d)rynek, na którym handluje się walutami
5.Symbole związane z giełdą papierów wartościowych to:
a) tygrys i lew
b)orzeł i jastrząb
c)byk i niedźwiedź
d)wróbel i gołąb
6.Ubezpieczenie OC samochodu jest ubezpieczeniem:
a)obowiązkowym tylko dla posiadaczy samochodów ciężarowych
b)obowiązkowym
c)nieobowiązkowym
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d)nieobowiązkowym dla posiadaczy samochodów ciężarowych
7.Wyłączne prawo do emitowania pieniędzy w Polsce posiada:
a)Ministerstwo Skarbu Państwa
b)Ministerstwo Gospodarki
c)Narodowy Bank Polski
d)Bank PKO BP
8. Prezesem Narodowego Banku Polskiego jest obecnie:
a)Donald Tusk
b)Bronisław Komorowski
c)Leszek Balcerowicz
d)Marek Belka

9. Do banku wpłacono 1200 zł. Po roku bank dopisał odsetki w wysokości 60 zł ( bez podatku od
zysku). Oprocentowanie lokaty w skali roku wynosiło:
a) 6%
b) 5,5%
c) 5%
d) 4,5%
10. Fundusze inwestycyjne, które prowadzą najbardziej ryzykowną politykę inwestycyjną to fundusze:
a)akcyjne
b)stabilnego wzrostu
c)obligacyjne
d)zrównoważone
11.Kapitalizacja odsetek to inaczej;
a)naliczanie odsetek
b)doliczanie odsetek do kapitału
c)odliczanie odsetek od kapitału
d)odliczanie odsetek
12. Numer rachunku bankowego składa się z:
a)22 cyfr
b) 24 cyfr
c) 26 cyfr
d) 28 cyfr
13.Jan Kowalski uzyskał kredyt w banku na 12 % w stosunku rocznym. Po 9 miesiącach spłacił dług
wraz z odsetkami w sumie 109000zl. Ile złotych kredytu uzyskał pan Kowalski?
a) 95000 zł
b) 105000 zł
c) 90000 zł
d) 100000 zł
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14.Uprawnienia do udzielania porad inwestycyjnych na rynku kapitałowym posiada tylko:
a)doradca inwestycyjny
b) doradca finansowy
c)makler giełdowy
d)prezes GPW
15.Papiery wartościowe emitowane przez zamknięte fundusze inwestycyjne to:
a)weksle
b)obligacje
c)jednostki uczestnictwa
d)certyfikaty inwestycyjne
16.Światowy kryzys finansowy , według ekonomistów, rozpoczął się 15.09.2008r.od bankructwa
instytucji:
a)Morgan Stanley
b)Lehman Brothers
c)Goldman Sachs
d)City Group
17. Wskaż zdanie prawdziwe:
a) wśród podmiotów uprawnionych do udzielania pożyczek są zarówno banki jak i instytucje , które
nie są bankami
b) jedynymi podmiotami, które mogą udzielać w Polsce pożyczek są fundusze inwestycyjne
c) jedynymi podmiotami, które mogą udzielać w Polsce pożyczek są banki
d) jedynym podmiotem, który może udzielać w Polsce pożyczek, jest GPW
18.Emtentem obligacji nie może być:
a)skarb państwa
b)gmina
c)przedsiębiorstwo
d)osoba fizyczna
19.Najbogatszym człowiekiem świata wg.Forbes w 2011r. został;
a)Jan Kulczyk
b)Warren Buffet
c)Bill Gates
d)Carlos Slim Helu
20. Giełda Papierów Wartościowych funkcjonuje w Polsce od:
a)1989 r.
b)1991r.
c)1993r.
d)1995r.
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