
 

 

 

 

EUROPEJSKI QUIZ FINANSOWY 2021/2022 
 

 - test pomocniczy do przeprowadzenia rekrutacji wśród uczniów  
Test nr 3 

 

 

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. Polskie banknoty mają specjalne oznaczenia dla osób niewidomych, ułatwiające rozpoznawanie 

ich wartości. Każdy nominał ma inny element wypukły (np. kwadrat, romb, okrąg). W jakim 

miejscu znajdują się te oznaczenia? 

a) w dolnym, lewym rogu banknotu 

b) w dolnym, prawym rogu banknotu 

c) w górnym, lewym rogu banknotu 

d) w górnym, prawym rogu banknotu 

 

2. Planujemy i kontrolujemy swoje finanse gdy: 

a) systematycznie prowadzimy budżet  

b) raz w miesiącu odkładamy pieniądze do skarbonki 

c) korzystamy z licznych promocji 

d) zbieramy niektóre rachunki 

 

3. Wskaż odpowiedź, która jest związana z oszczędzaniem: 

a) planowanie wydatków 

b) uleganie impulsywnym zakupom 

c) pożyczanie pieniędzy od rodziców 

d) nieplanowany zakup gry komputerowej  

 

4. Oszczędzać powinniśmy: 

a) regularnie, nawet małe kwoty 

b) tylko wówczas, kiedy wszystko już mamy 

c) gdy będziemy zbliżać się do wieku emerytalnego 

d) niezależnie od zarobków minimum 150 zł 

 

5. Jaki dług powinieneś spłacić w pierwszej kolejności? 

a) ten, który zaciągnąłeś u przyjaciela 

b) dług o największym oprocentowaniu  

c) pierwszy (zgodnie z kolejnością zaciągnięcia) 

d) dług o najniższym oprocentowaniu 



 

6. W Polsce kredytu może udzielić: 

a) bank 

b) firma pożyczkowa 

c) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

d) urząd pracy 

 

7. Następującego zachowania nie można nazwać inwestowaniem: 

a) zakup akcji i obligacji 

b) zakup złota inwestycyjnego 

c) założenie depozytu 

d) zaciągnięcie pożyczki  

 

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 ponosimy ryzyko 

 

9. Realizujesz przelew ze swojego rachunku bankowego. Z jakiej opcji skorzystasz przy logowaniu?  

a) hotspot w galerii handlowej 

b) darmowe  wi-fi w parku miejskim 

c) prywatne wi-fi w domu 

d) telefon koleżanki lub kolegi 

 

10. Wstawiając własne zdjęcie w sieci: 

a) zastanów się czy zdjęcie będzie Ci się również podobało za 5 lat 

b) nie zastanawiaj się, liczy się czas 

c) wybierz najbardziej kompromitujące zdjęcie, będzie zabawniej 

d) wstaw zdjęcie ze znajomymi, nie pytając ich o zdanie 

 

11. Nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce sprawuje: 

a) Narodowy Bank Polski 

b) Minister Finansów 

c) Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

d) Komisja Nadzoru Finansowego 

 

12. Bankiem centralnym w Polsce jest: 

a) Europejski Bank Centralny 

b) Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 

c) w Polsce nie ma banku centralnego 

d) Narodowy Bank Polski 

 

13. Przy inflacji gotówka trzymana w „skarbonce” z czasem: 

a) traci wartość – można za nią coraz mniej kupić 

b) zyskuje wartość – można za nią coraz więcej kupić 

c) utrzymuje swoja wartość 

d) może zardzewieć 

 



14. Kto ustala wysokość płacy minimalnej w Polsce (tj. najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca 

musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę)?  

a) Rada Ministrów 

b) pracodawca 

c) pracownik 

d) związki zawodowe 

 

15. Miesięczne stypendium Patrycji wynosi 1200 zł. Koszty stałe to: akademik – 250 zł , stołówka - 

120 zł, bilet miejski - 80 zł. Ile zostanie po odjęciu kosztów stałych? 

a) 450 zł 

b) 340 zł 

c) 750 zł  

d) 620 zł 

 

16. Podatek od zysków kapitałowych  tzw. podatek Belki wynosi 19%. Ile zapłacisz tego podatku 

jeśli Twój zysk wynosi 1500 zł?   

a) 285 zł 

b) 190 zł  

c) 280 zł  

d) 305 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. 

 

 


