
 

 

 

EUROPEJSKI QUIZ FINANSOWY 2021/2022 
 

 - test pomocniczy do przeprowadzenia rekrutacji wśród uczniów  
Test nr 1 (z kluczem odpowiedzi) 

 

 

Test składa się z 16 pytań. W każdym pytaniu jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Zaznacz 

krzyżykiem właściwą odpowiedź. Jeśli popełnisz błąd, niewłaściwą odpowiedź weź w kółko,  

a poprawną zaznacz krzyżykiem. 

 

 

1. Producentem monet obiegowych w Polsce jest:  

a)  Mennica Polska  

b)  Ministerstwo Finansów 

c)  Narodowy Bank Polski 

d)  Rada Polityki Pieniężnej 

 

2. Która z poniższych odpowiedzi określa koszty opcjonalne? 

a) to koszty, które należy w pierwszej kolejności uwzględnić planując domowy budżet 

b) to takie koszty, których trudno uniknąć i ograniczyć 

c) to synonim kosztów stałych 

d) to koszty, z których możemy zrezygnować (tzw. przyjemności, zachcianki) 

 

3. Co to znaczy oszczędzać? 

a) nie wydawać wszystkich pieniędzy, część z nich odkładać 

b) pożyczać pieniądze od rodziców 

c) wydawać wszystkie pieniądze na promocje 

d) ulegać impulsywnym zakupom 

 

4. Wskaż odpowiedź, która jest związana z oszczędzaniem: 

a) planowanie wydatków 

b) uleganie impulsywnym zakupom 

c) pożyczanie pieniędzy od rodziców 

d) zakup nowej gry w promocji 

 

5. Jaki dług powinieneś spłacić w pierwszej kolejności? 

a) ten, który jest najstarszy 

b) dług o największym oprocentowaniu  

c) którykolwiek, to bez znaczenia  

d) dług o najniższym oprocentowaniu 

 

 

 



6. Gdy kupuję coś na kredyt, to znaczy że: 

a) kupuję coś za własne pieniądze 

b) mam specjalny rabat  

c) kupuję coś za pożyczone pieniądze 

d) ubezpieczam to co kupuję 

 

7. Inwestowanie to sposób na: 

a) pomnażanie własnych pieniędzy 

b) uzyskanie kredytu 

c) planowanie wydatków 

d) uzyskanie rabatu 

 

8. Jedną z zasad/reguł w inwestowaniu jest: 

a) im większy zysk, tym większe ryzyko 

b) ryzyko i zysk nie są od siebie zależne 

c) im mniejsze ryzyko, tym większy spodziewany zysk 

d) zawsze mamy gwarantowany zysk 

 

9. Czego nie powinieneś publikować on-line (np. wstawić na Facebook / na czacie): 

a) informacji o wakacyjnej przygodzie 

b) zdjęcia karty kredytowej rodzica 

c) linku do ciekawego artykułu 

d) numeru buta 

 

10. By zabezpieczyć się przed cyberatakiem należy: 

a) tworzyć proste i łatwe do zapamiętania hasło 

b) utworzyć silne hasło i często je zmieniać 

c) na wszelki wypadek zapisać hasło w notesie 

d) nigdy nie zmieniać hasła 

 

11. Podstawowym zadaniem Narodowego Banku Polskiego  jest: 

a) zakup akcji na giełdzie 

b) utrzymanie stabilnego poziomu cen 

c) udzielanie pożyczek klientom indywidualnym 

d) produkcja monet obiegowych w Polsce 

 

12. Kto gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów i firm 

pożyczkowych w Polsce? 

a) Biuro Informacji Kredytowej 

b) Narodowy Bank Polski 

c) Związek Banków Polskich 

d) Centrum Prawa Bankowego i Informacji 

 

13. Jeśli inwestycja traci w jednym roku 50%, a w drugim zyskuje 51% to w rezultacie: 

a) przynosi stratę 

b) przynosi zysk 

c) wynosi 0 

d) nie przynosi zysku, ani straty 

 

 



14. W jakim terminie możesz odstąpić od umowy, gdy kupiłeś towar poza lokalem 

przedsiębiorstwa lub na odległość (np. on-line): 

a) 10 dni 

b) 5 dni 

c) 14 dni 

d) 7 dni 

 

15. Kupujesz w księgarni 3 książki. Dwie kosztują po 26 zł, trzecia 32 zł. Przy zakupie trzech książek 

otrzymujesz zniżkę w wysokości 8 zł. Zamierzasz też wykorzystać bon rabatowy na 10 zł.  Ile 

ostatecznie zapłacisz za książki? 

a) 66 zł 

b) 45 zł 

c) 56 zł 

d) 61 zł 

 

16. 160 euro, ile to złotych? (1 euro = 4,29 zł) 

a) 534,50 
b) 885,30 

c) 743,50 
d) 686,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W REKRUTACJI SZKOLNEJ. 

 

 
* Prosimy o nieodsyłanie testów do Warszawskiego Instytutu Bankowości. Dokument pozostaje w dokumentacji Szkoły 

uczestniczącej w EQF. Za przebieg i wyniki rekrutacji odpowiada Szkolny Koordynator Konkursu. 

 


