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. Drukowaniem pieniędzy w Polsce zajmuje się:

a)Ministerstwo Finansów
b)Narodowy Bank Polski
c)Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych
d)Ministerstwo Gospodarki
2. Bankiem, który specjalizuje się w udzielaniu kredytów na zakup nowego lub używanego
samochodu jest:
a)ING Bank Śląski
b)Toyota Bank
c) PEKAO S.A.
d)GETIN Bank
3.Wartość pieniądza mierzy się:
a)spiralą inflacyjną
b)indeksem cen CPI
c)siłą nabywczą
d)indeksem PPI
4.Zjawisko wzrostu ogólnego poziomu cen to:
a)inflacja
b)deflacja
c)stagflacja
d)slumpflacja
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5.Kwota, do której może się zadłużyć posiadacz konta w danym banku to:
a)kwota debetowa
b)kapitalizacja
c)limit debetowy
d)zadłużenie kontowe
6.Przepisy prawa regulujące działalność banków to:
a)kodeks cywilny
b)kodeks handlowy
c)prawo bankowe
d)prawo działalności gospodarczej
7.Maksymalna miesięczna kwota raty, którą jest w stanie spłacać osoba ubiegająca się o kredyt w
banku to:
a)kwota kredytu konsumenckiego
b)limit debetowy
c)limit kredytowy
d)zdolność kredytowa
8.Wprowadzenie akcji przez podmioty gospodarcze (spółki akcyjne) do obiegu na rynku to:
a)emisja akcji
b)sprzedaż wiązana akcji
c)upozorowanie akcji
d)zdyskontowanie akcji
9.Papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na Giełdzie papierów wartościowych i
emitowane przez przedsiębiorstwo to:
a) jednostki uczestnictwa
b)akcje
c)certyfikaty inwestycyjne
d)czeki
10. Formą pieniądza nie jest pieniądz:
a)towarowy
b)kruszcowy
c)papierowy
d)walutowy
11.Hipoteką, która obciąża kilka nieruchomości, jest hipoteka:
a)zwykła
b)łączna
c)kaucyjna
d)przymusowo-kaucyjna
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12.Instytucja zajmująca się ochroną poszkodowanych w sytuacji, gdy sprawca np. wypadku nie zawarł
umowy ubezpieczenia to:
a) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
b) Bankowy Fundusz Gwarancyjny
c) Ubezpieczeniowy Fundusz Wypłaty Zobowiązań
d) Ubezpieczeniowy Fundusz Osób Poszkodowanych
13. Wymiana towaru na towar to proces nazwany:
a)barterem
b)wymianą dwustronną
c)płacidłem zwykłym
d)zapłatą
14.Cena, po której spółki oferują nabywcom swoje akcje na rynku pierwotnym to cena:
a)rynkowa
b)transakcyjna
c)emisyjna
d)nominalna
15.W której sytuacji pan Kowalski jest zobowiązany zapłacić podatek od zysków kapitałowych:
a)gdy sprzeda telewizor na Allegro
b)gdy osiągnie dochód ze sprzedaży akcji
c)gdy osiągnie dochód z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej
d)gdy otrzyma w spadku 100 000 złotych.
16.W 2012r.indeks WIG:
a)zyskał ok.26%
b)stracił ok.26%
c)zyskał ok.14%
d)stracił ok.14%
17.Pierwszą w Polsce kartę płatniczą wydano w latach:
a)1980-1989
b)1990-1999
c)2000-2009
d)po 2009r.
18.Aktualnie w Polsce znajduje się około:
a)6 000 bankomatów
b)12 000 bankomatów
c)18 000 bankomatów
d)24 000 bankomatów
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19. Prezesem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest aktualnie:
a)Ludwik Sobolewski
b)Adam Maciejewski
c)Marek Belka
d)Donald Tusk
20.Karty embasowane to inaczej karty:
a)wypukłe
b)wklęsłe
c)płaskie
d)nietłoczone
21.Różnica między kursem kupna, a kursem sprzedaży danej waluty to:
a)spread
b)stopa procentowa
c)jednostka uczestnictwa
d)indeks walutowy
22.Papier emitowany przez zamknięty fundusz inwestycyjny to:
a) certyfikat inwestycyjny
b) jednostka uczestnictwa
c) weksel
d) bon skarbowy
23.Wskaż zdanie fałszywe:
a)Fundusze Inwestycyjne tworzą środki powierzone przez indywidualnych inwestorów, które są
zarządzane w ich imieniu przez specjalistów
b)zadaniem Funduszy Inwestycyjnych jest inwestowanie wpłaconych do funduszu środków tak, aby
osiągnąć jak największy zysk dla uczestników funduszu
c)wartość jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego jest stała
d)inwestowane przez fundusz inwestycyjny wpłaty uczestnika tworzą jego portfel inwestycyjny
24.Wprowadzony w kwietniu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nowy system
notowań to:
a)UTP
b)Warset
c)Warnet
d)ETF
25.Instytucja prowadząca rozliczenia transakcji na giełdzie to:
a)Narodowy Bank Polski
b)Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
c)Komisja Nadzoru Finansowego
d)Bankowy Fundusz Gwarancyjny
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26.Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez organ nadzoru oznacza, że:
a)wszystkie informacje zawarte w prospekcie są zgodne z prawdą
b)prospekt zawiera wszystkie informacje wymagane przepisami prawa
c)inwestycje w instrument, którego prospekt dotyczy, powinny przynieść zysk
d)można określić, czy inwestycje w instrument, którego prospekt dotyczy, przyniosą zysk czy stratę
27. Jeśli 1EUR=4,1 PLN i 1EUR=1,4 USD, to 1 USD wynosi:
a)3,13 PLN
b)2,93 PLN
c)5,54 PLN
d)5,74 PLN
28.Wskaż fałszywe dokończenie zdania: Rezerwy obowiązkowe banków komercyjnych to:
a) to samo, co rezerwy dobrowolne banków komercyjnych
b)rezerwy finansowe banków komercyjnych utrzymywane w banku centralnym
c)rezerwy, które mają zwiększyć bezpieczeństwo systemu bankowego
d)rezerwy, których wysokość ustala Narodowy Bank Polski poprzez Radę Polityki Pieniężnej
29.Lokata, której oprocentowanie rośnie wraz z każdym miesiącem utrzymywania środków w banku
to lokata:
a) inwestycyjna
b)rentierska
c)strukturyzowana
d)progresywna
30. Rynek działający na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, na którym notowane są
instrumenty dłużne, np. obligacje komunalne to:
a)NewConnect
b)Catalyst
c)rynek notowań nieciągłych
d)rynek notowań niejednolitych
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