
 

 

 

 

EUROPEJSKI QUIZ FINANSOWY 2021/2022 
 

 - test pomocniczy do przeprowadzenia rekrutacji wśród uczniów  
Test nr 2 

 

 

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. Słynne prawo Kopernika mówi, że pieniądz: 

a) gorszy wypiera z obiegu lepszy 

b) lepszy wypiera z obiegu gorszy 

c) nie ma takiego prawa 

d) gorszy i lepszy mają taką samą wartość 

 

2. Wskaż przykład kosztu koniecznego stałego w domowym budżecie: 

a) opłata raty kredytu za mieszkanie  

b) zakup biletu na koncert do opery 

c) wykupienie wakacyjnej wycieczki w biurze podróży  

d) zakup nowej gry  

  

3. Kiedy powinniśmy zacząć oszczędzać? 

a) tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego  

b) będąc już na emeryturze 

c) jak najwcześniej - z uwagi na procent składany 

d) nie ma to większego znaczenia  

 

4. Wskaż narzędzie, które pomaga w zarządzaniu własnym finansami: 

a) scenariusz 

b) biznes plan 

c) budżet 

d) skarbonka 

 

5. Jaki dług powinieneś spłacić w ostatniej 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. Najwyższym ryzykiem inwestycyjnym są obciążone: 

a) akcje 

b) obligacje municypalne  

c) lokaty bankowe 

d) jednostki funduszy inwestycyjnych 

 

8. Nieprawdą jest, że w inwestowaniu: 

a) im większe ryzyko, tym większy spodziewany zysk 

b) ryzyko i zysk nie są od siebie zależne 

c) im mniejsze ryzyko, tym większy spodziewany zysk 

d) zawsze ponosimy ryzyko 

 

9. Co powinieneś w pierwszej kolejności zrobić gdy zgubisz kartę płatniczą? 

a) upewnić się, że nikt inny nie zna PIN-u 

b) jak najszybciej zastrzec kartę w banku 

c) przelać pieniądze na inne konto  

d) wyrobić sobie nową kartę 

 

10.  Jak bezpiecznie korzystać z elektronicznych usług bankowych? 

a) korzystać z dwuskładnikowego uwierzytelniania  

b) korzystać z ogólnie dostępnego Wi-Fi  

c) zapisać hasło, żeby szybciej i łatwiej się logować 

d) nigdy nie zmieniać hasła 

 

11. Dokończ zdanie. Narodowy Bank Polski…: 

a) nadzoruje systemy płatności w Polsce 

b) nie dba o utrzymanie stabilnego poziom cen w Polsce 

c) udziela pożyczek klientom indywidualnym 

d) odpowiada za produkcję monet obiegowych w Polsce 

 

12. Dane o historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych w Polsce gromadzi i 

udziela: 

a) Biuro Informacji Kredytowej 

b) Europejska Federacja Bankowa 

c) Rada Polityki Pieniężnej 

d) Centrum Prawa Bankowego i Informacji 

 

13. Inflacja wzrasta z 1 % do 3 %, w efekcie: 

a) wzrosną koszty utrzymania i zmaleje siła nabywcza pieniądza 

b) wzrośnie wartość pieniądza i będzie można za niego coraz więcej kupić 

c) zmaleją koszty utrzymania i zmaleje siła nabywcza pieniądza 

d) nic się nie zmieni 

 

 



14. Czego nie można powiedzieć o podatku: 

a) jest dobrowolnym świadczeniem pieniężnym 

b) jest nakładany jednostronnie przez związek publicznoprawny 

c) jest świadczeniem nieodpłatnym i bezzwrotnym 

d) jest przymusowym świadczeniem pieniężnym 

 

15. Kupujesz w księgarni trzy książki, które kosztują odpowiednio: 37 zł, 25 zł, 43 zł. Za zakup kilku 

książek otrzymujesz jednorazowy rabat w wysokości 5%. Ile ostatecznie zapłacisz? 

a) ponad 105 zł 

b) ok. 100 zł  

c) mniej niż 90 zł 

d) równo 95 zł 

 

16. 140 franków szwajcarskich, ile to złotych? (1 frank = 4,24 zł) 
a) 593,60 zł  

b) 885,30 zł 

c) 743,50 zł 
d) 696,50 zł 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


