
 

 

 

 

EUROPEJSKI QUIZ FINANSOWY 2021/2022 
 

 - test pomocniczy do przeprowadzenia rekrutacji wśród uczniów  
Test nr 4 (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. Wyłączne prawo emitowania polskich znaków pieniężnych przysługuje: 

a) Narodowemu Bankowi Polskiemu 

b) Ministrowi Finansów 

c) Mennicy Polskiej 

d) Wszystkim polskim bankom 

 

2. Systematyczne prowadzenie budżetu pozwala Ci: 

a) więcej wydawać 

b) planować i kontrolować Twoje finanse 

c) nie ma większego znaczenia 

d) tylko planować wydatki 

 

3. Co się stanie z naszymi oszczędnościami, gdy inflacja wzrośnie? 

a) siła nabywcza zaoszczędzonych pieniędzy spadnie 

b) inflacja nie ma wpływu na nasze oszczędności 

c) wartość oszczędności wzrośnie 

d) pozostaną na tym samym poziomie 

 

4. Fundusz bezpieczeństwa (czyli rezerwa na tzw. "czarną godzinę") powinien wynosić:  

a) od 3 do 6-krotności naszych miesięcznych wydatków 

b) 50 % naszych miesięcznych dochodów 

c) 1000 zł 

d) ok. 10% naszych miesięcznych dochodów 

 

5. Wskaż zdanie prawdziwe: 

a) kredyt możemy zaciągnąć u rodziny 

b) kredyt ma ściśle ustalony cel 

c) kredyt i pożyczka to formalnie to samo 

d) kredyt to jednostronna umowa 

 

 



6. Czy osoba fizyczna może udzielić pożyczki? 

a) nie, tylko bank może udzielić 

b) tak 

c) tak, ale tylko do 1000 zł 

d) tak, ale tylko w postaci materialnej, np. samochód 

 

7. O inwestowaniu mówimy, gdy: 

a) trzymamy oszczędności w skarpecie/skarbonce 

b) wpłacamy darowiznę na WOŚP 

c) kupujemy grę Cyberpunk 2077 z rabatem 15% 

d) kupujemy akcje  

 

8. Jeśli zainwestujesz w różne produkty finansowe, to jaki będzie to miało wpływ na ryzyko straty 

wszystkich Twoich pieniędzy? 

a) ryzyko wzrośnie 

b) ryzyko zmaleje 

c) ryzyko pozostanie na tym samym poziomie 

d) to zależy w co zainwestuje 

 

9. Jeżeli w adresie do strony banku jest literówka to: 

a) powinno wzbudzić to naszą czujność i powinniśmy zaprzestać logowania 

b) logujemy się, informatycy często popełniają błędy 

c) zakładasz, że to niegroźny błąd wynikający z ostatniego update systemu 

d) przesyłasz ten link do znajomych, którzy mają konto w tym samym banku 

 

10. Które z poniższych jest najbezpieczniejszym hasłem?  

a) QJu78frpok#  

b) 1234567a  

c) Qwerty  

d) Joanna123 

 

11. Na liście ostrzeżeń publicznych KNF znajdują się podmioty rynku finansowego, których 

działalność budzi wątpliwości i zostało wobec nich złożone zawiadomienie o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa.  Z listy mogą korzystać:  

a) tylko pracownicy KNF 

b) wszyscy zainteresowani 

c) tylko pracownicy instytucji finansowych 

d) każdy, kto wykaże interes prawny 

 

12. Kto zajmuje się organizacją publicznego obrotu papierami wartościowymi w Polsce? 

a)  Minister Finansów 

b)  Narodowy Bank Polski 

c)  Giełda Papierów Wartościowych 

d)  Komisja Nadzoru Finansowego 

 

13.    Inflacja to: 

b) zmiana stóp procentowych 

c) wzrost przeciętnego poziomu cen 

d) spadek przeciętnego poziomu cen 

e) różnicowanie ryzyka w inwestowaniu 



 

14. Co to jest pensja netto? 

a)  to inaczej płaca minimalna  

b)  wynagrodzenie przed odliczeniem podatków oraz składek na ZUS 

c)  wynagrodzenie zasadnicze bez premii i dodatków 

c)  wynagrodzenie po odliczeniu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i 

ubezpieczenia zdrowotne 

 

        15.  Masz 1000 zł. Zakładasz lokatę na 2 lata, z oprocentowaniem 5% w skali roku. Ile zyskasz? 

a) ponad 100 zł  

b) 30% kwoty kapitału  

c) 1/4 kwoty kapitału 

d) równo 85 zł 

 

16. Dysponujesz kwotą 240 zł, zaproszono Cię na urodziny koleżanki (składka na prezent 25zł). Na 

różne przyjemności przeznaczyłeś już 42zł. Ile Ci pozostanie, jak dołożysz się do prezentu koleżanki 

i kupisz jej jeszcze kartkę w kwocie 5 zł? 

a) 187 zł 

b) 168 zł 

c) 163 zł 

d) 183 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. 

 

 

 


