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1. Do państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie zalicza się:  

A. Islandia  

B. Szwajcaria  

C. Norwegia   

D. Liechtenstein  

  

2. Ubezpieczenia gospodarcze:  

A. są częścią ubezpieczeń społecznych  

B. mogą być zawierane bezumownie (ex lege)  

C. mogą być oferowane przez zakłady ubezpieczeń jako ubezpieczenia osobowe bądź majątkowe D. nie mogą 

być obowiązkowe  

  

3. Do sektora bankowego nie zaliczamy:  

A. banku centralnego  

B. parabanków  

C. banków komercyjnych   

D. banków spółdzielczych  

  

4. Zasada jedności materialnej oznacza:  

A. obejmowanie dochodów i wydatków państwa tylko jednym budżetem  

B. niewiązanie wydatków z określonymi dochodami budżetowymi  

C. obejmowanie budżetem w całości dochodów i wydatków wszelkich jednostek publicznych  

D. gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków budżetowych w danym przedziale czasu  

  

5. Prawdą jest, że:   

A. Biuro Informacji Kredytowej nie gromadzi informacji o czynnych zobowiązaniach z firm leasingowych   

B. Biuro Informacji Kredytowej gromadzi informacje o czynnych zobowiązaniach z banków i SKOK-ów  

C. Biuro Informacji Kredytowej gromadzi informacje o czynnych zobowiązaniach tylko z banków  

D. Biuro Informacji Kredytowej gromadzi informacje czynnych zobowiązaniach tylko z firm pożyczkowych   

  

6. Płatności transferowe są to:  

A. przepływy pieniężne dokonywane między różnymi podmiotami gospodarczymi  

B. przepływy pieniężne bez wzajemnego świadczenia ze strony podmiotu, który je otrzymał  

C. przepływy pieniężne dokonywane ze wzajemnym świadczeniem rzeczy i pracy  

D. przepływy pieniężne dokonywane z tytułu sprzedaży towarów i usług  

  

7. A i B zawarły kontrakt, zgodnie z którą dokładnie za rok A dostarczy B 10 ton kakao, a B odbierze kakao i 

zapłaci A cenę ustaloną w kontrakcie. Taki kontrakt to przykład:  

A. swapu procentowego  

B. opcji kupna  

C. kontraktu forward  

D. akcji  

  

8. Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?  

A. każdy podmiot gospodarczy  

B. osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą  

C. osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej   

D. osoby fizyczne i podmioty gospodarcze  

  

9. Obligacja zerokuponowa, to obligacja, w której:  

A. oprocentowanie jest stałe i znane  

B. oprocentowanie zmienia się w terminach płacenia odsetek  

C. oprocentowanie zależy od wartości pewnego indeksu np. wskaźnika inflacji  
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D. nie ma oprocentowania, ale sprzedawana jest ona z tzw. dyskontem (poniżej wartości nominalnej)  

  

  

  

  

10.Cłem dyskryminacyjnym nie jest cło:  

A. prohibicyjne   

B. wyrównawcze    

C. odwetowe    

D. antydumpingowe  

  

11. Ryzykiem inwestycji nazywamy:  

A. możliwość uzyskania dochodu z inwestycji różnego od spodziewanego dochodu  

B. zrealizowany dochód z inwestycji  

C. czas trwania inwestycji  

D. kwotę inwestycji  

  

12. MSR to:  

A. Ministerstwo Systemów Rozliczeniowych  

B. Międzynarodowe Standardy Rozliczeń  

C. Międzypoziomowy System Rozliczeń  

D. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości  

  

13. Decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje:  

A. główny księgowy spółki  

B. Zarząd spółki  

C. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  

D. Rada nadzorcza spółki  

  

14. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest przykładem rynku:  

A. pierwotnego  

B. wtórnego  

C. pieniężnego  

D. walutowego  

  

15. Przy obliczaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych  odliczeniu nie 

podlegają:  

A. darowizny przekazane na cele działalności organizacji pożytku publicznego  

B. darowizny przekazane na cele kultu religijnego  

C. składki z tytułu ubezpieczenia społecznego  

D. składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego  

  

16. Dzień bilansowy to dzień:  

A. na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe  

B. rozpoczęcia działalności gospodarczej jednostki  

C. w którym nie udokumentowano żadnego zdarzenia gospodarczego  

D. sporządzenia pierwszego bilansu  

  

17. Prawdą jest, że:  

A. wykluczenie finansowe może wiązać się z brakiem dostępu do produktów i usług finansowych  

B. wykluczenie finansowe dotyczy tylko braku spłat rat kredytów i pożyczek   

C. wykluczenie finansowe to inaczej spirala zadłużenia   

D. wykluczenie finansowe to inaczej upadłość gospodarstw domowych  
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18. Środki trwałe w budowie:  

A. zaliczamy do aktywów   

B. zaliczamy do pasywów  

C. takie pojęcie nie istnieje w rachunkowości  

D. księgujemy tylko na kontach analitycznych  

  

  

  

  

  

  

19.Produkty suplementarne w zakresie ubezpieczeń to:  

A. rozwiązania, które podwyższają zakres świadczonych usług bez możliwości rezygnacji z uczestnictwa w 

systemie publicznym  

B. ubezpieczenia, które zastępują świadczenie, usługi socjalne oferowane przez usługi publicznego systemu 

opieki zdrowotnej  

C. ubezpieczenia majątkowe, które zastępują stosowanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych D. są 

alternatywą działań rządów z tytułu ubezpieczeń społecznych i wydatków socjalnych  

  

20. Naczelną koncepcją rachunkowości jest koncepcja:  

A. ciągłości  

B. wiernego i rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa  

C. memoriału  

D. wyższości formy nad treścią   

21. Ubezpieczenie jest instrumentem finansowym:  

A. który nie może być zawierany pod przymusem prawnym  

B. którego nie może sprzedawać bank  

C. w którym ubezpieczyciel ma zachowywać tajemnicę ubezpieczeniową  

D. który jest w Polsce dla wszystkich posiadaczy prawa jazdy obowiązkowy  

  

22. Aktywa netto to  

A. Aktywa trwałe jednostki pomniejszone o wartość aktywów obrotowych, bez uwzględnienia wartości 

zapasów  

B. Aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania, odpowiadające kapitałowi własnemu  

C. Aktywa brutto i VAT   

D. Aktywa jednostki pomniejszone o wartość podatku dochodowego   

  

23. Ubezpieczający to inaczej:  

A. zakład ubezpieczeń  

B. osoba uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego w 

ubezpieczeniach osobowych  

C. osoba fizyczna lub prawna zawierająca umowę ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń D. obowiązuje tylko 

w ubezpieczeniach osobowych  

  

24. Prawdą jest, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty do równowartości w złotych: A. 

€100.000  

B. €150.000  

C. €50.000  

D. €10.000  

  

25. Produkty substytucyjne w zakresie ubezpieczeń to:  
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A. ubezpieczenia, które zastępują świadczenie, usługi socjalne oferowane przez usługi publicznego systemu 

opieki zdrowotnej  

B. takie wymagania stawiane przez zakłady ubezpieczeń, które wymuszają stosowanie dodatkowych 

zabezpieczeń kradzieżowych  

C. ubezpieczenia, które uzupełniają świadczenia socjalne oferowane przez państwo D. są alternatywą dla 

produktów suplementarnych  

  

26. Organem właściwym w zakresie nadzoru makroostrożnościowego w Polsce jest:  

A. Komitet Stabilności Finansowej   

B. Związek Banków Polskich   

C. Europejski Bank Centralny   

D. Prezydent RP  

  

27. Emitentem pieniądza gotówkowego w Polsce jest:  

A. Bank PKO BP SA  

B. Narodowy Bank Polski  

C. każdy bank komercyjny   

D. Europejski Bank Centralny   

  

  

28.Prawdą jest, że   

A. ocena zdolności kredytowej dotyczy tylko podmiotów gospodarczych  

B. ocena zdolności kredytowej musi obowiązkowo zostać przeprowadzona przez bank  

C. ocena zdolności kredytowej może zostać przeprowadzone przez bank  

D. ocena zdolności kredytowej nie ma wpływu na pozytywną decyzję kredytową   

  

29. Transakcja kartą kredytową:  

A. jest formą płatności gotówkowej  

B. jest formą płatności bezgotówkowej  

C. nie jest formą płatności bezgotówkowej  

D. może być formą płatności gotówkowej i bezgotówkowej  

  

30. Instytucja Arbitra Bankowego działa przy:  

A. Rzeczniku Finansowym   

B. Związku Banków Polskich  

C. Komisji Nadzoru Bankowego  

D. Narodowym Banku Polskim   

  

31. Dla deponenta, którego cechuje duża awersja do ryzyka, najlepszą formą ulokowania środków będzie:   

A. lokata terminowa i konto oszczędnościowe  

B. lokata terminowa i fundusze inwestycyjne   

C. fundusze inwestycyjne i obligacje korporacyjne   

D. tylko fundusze inwestycyjne  

  

32. Stopa oprocentowania, która służy za podstawę ustalenia oprocentowania kredytu gotówkowego (ustalana 

przez Radę Polityki Pieniężnej, stan na dzień 8.03.2019) to:  

A. stopa lombardowa  

B. stopa referencyjna  

C. stopa depozytowa  

D. stopa redyskonta weksli   

  

33. Do obszaru „wydatkowania” w gospodarowaniu finansami osobistymi zaliczamy:  

A. odkładanie pieniędzy na określone cele finansowe  
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B. odkładanie i inwestowanie pieniędzy na przyszłość  

C. zakup dóbr konsumpcyjnych  

D. umiejętne wykorzystanie ulg podatkowych   

  

34. Prawdą jest, że:  

A. Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty tylko w bankach   

B. Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty w bankach, SKOK-ach i parabankach    

C. Bankowy Fundusz Gwarancyjny tylko w parabankach   

D. Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty w bankach i SKOK-ach   

  

35. Przepływ środków pieniężnych w skali gospodarki poprzez udzielenie kredytu przez bank ze środków 

wcześniej zdeponowanych  nazywamy:  

A. funkcją redystrybucyjną kredytu   

B. funkcją dochodową kredytu   

C. funkcją emisyjną kredytu   

D. funkcją kontrolną kredytu   


