
1. Przez finanse rozumie się: 
a) Środki mające postać instrumentów finansowych  
b) Warunki materialne działalności firmy  
c) Zasoby pieniężne, operacje oraz normy prawne ich dotyczące 
d) Zasoby naturalne oraz normy je regulujące 
2. Proces znajdowania obecnej wartości, kiedy znana jest 
a) Interpolowanie 
b) Oprocentowanie 
c) Znajdowanie 
d) Dyskontowanie 
3. Rynek finansowy obejmuje  
a) Całokształt strumieni finansowych przepływających w pewnym okresie 
od lokujących kapitał do inwestorów rzeczowych za pomocą kanałów 
dystrybucyjnych  
b) Całokształt strumieni finansowych przepływających w pewnym okresie 
od lokujących kapitał do inwestorów rzeczowych za pomocą GPW, Banków, 
Instytucji finansowych, Rynku pozagiełdowego 
c) Całokształt strumieni finansowych przepływających w pewnym okresie 
od lokujących kapitał do inwestorów rzeczowych za pomocą kanałów 
marketingowych, informacji ogólnorynkowych, czasopism informacyjnych. 
d) Całokształt strumieni finansowych przepływających w pewnym okresie 
od lokujących kapitał do inwestorów rzeczowych za pomocą analiz 
technicznych, doradców finansowych oraz kanałów internetowych 
4. Realna stopa procentowa liczy się z wzoru: 

k real= (k-i) /(1+i) 
5. Ile pieniędzy powinniśmy ulokować teraz w banku na okres 6 lat 
zakładając poziom stopy procentowej – 5% w skali roku, aby po tym 
czasie otrzymać kwotę 100 000 zł. 
a) 64 808 zł 
b) 74 621 zł 
c) 56 543 zł 
d) 86 532 zł 
6. W przypadku pożyczki: 
a) Należy określić cel jej wykorzystania 
b) Należy wykorzystać ją zgodnie z umową 
c) Nie ma wymogu określania celu 
d) Należy wykorzysta c ją zgodnie z celem 
7. Kredyt dyskontowy to kredyt, przy którym wykorzystuje się: 
a) Obligację 
b) Weksel 
c) Akcje 
d) Czek 
8.Weksel ciągniony (trasowany) to weksel, w którym wystawca: 
a) Sam zobowiązuje się do zapłaty 
b) Nie zleca wskazanej w wekslu osobie zapłacenie wymienionej 
c) Zleca wskazanej w wekslu osobie zapłacenie wymienionej w wekslu 
d) Żadna z powyższych nie jest prawidłowa 
9. Finansowanie inwestycji przy minimalnym zaangażowaniu kapitału 
własnego poprzez wypożyczenie lub wydzierżawienie dóbr materialnych 
bez prawa własności to: 
a) Leasing 
b) Forfeiting 
c) Venture Capital 
d) Factoring 
10. Factoring to: 



a) Szczególna forma zbywania wierzytelności dostawcy przez 
specjalistyczne instytucje factoringowe lub bank z wyłączeniem prawa 
regresu w stosunku do zbywającego 
b) Metoda bezkapitałowego rozwoju rynku finansowego 
c) Szczególna forma nabywania wierzytelności dostawcy przez 
specjalistyczne instytucje factoringowe lub bank z wyłączeniem prawa 
regresu w stosunku do nabywającego 
d) Rodzaj finansowania własnego przedsiębiorstwa 
11.Długotrwała zniżka kursu większości papierów wartościowych 
notowanych na giełdzie to: 
a) Bessa 
b) Hossa 
c) Splot 
d) Split 
12.Cena, po której są sprzedawane na rynku pierwotnym akcje spółki 
akcyjnej to: 
a) Rynkowa 
b) Emisyjna 
c) Bieżąca 
d) Nominalna 
13. Rynek pieniężny obejmuje: 
a) Instrumenty wierzycielskie o charakterze dyskontowym i terminach 
zapadalności do 1 roku 
b) Instrumenty udziałowe o charakterze dyskontowym i terminach 
zapadalności powyżej 1 roku 
c) Instrumenty wierzycielskie o charakterze dyskontowym i terminach 
zapadłości powyżej 1 roku 
d) Instrumenty udziałowe o charakterze dyskontowym i terminach 
zapadalności do 1 roku 
14. Alokacja zleceń – stopa alokacji określa: 
a) Procent nierównowagi rynku 
b)Procent o jaki będą zredukowane zlecenia po stronie nadwyżki 
c) Procent równowagi rynku na rynku zrównoważonym 
d) W jakiej części mogą być zrealizowane zlecenia, które trafiły na kurs dnia 
po stronie nadwyżki 
15.Akcje wydawane za wkłady rzeczowe to akcje: 
a) Emisyjne 
b) Uprzywilejowane 
c) Aportowe 
d) Nominalne 
16.Rynek obejmujący: obrót papierów wartościowych, usług 
ubezpieczeniowych i bankowych oraz towarzystwa asekuracyjne to: 
a) Rynek konsumpcyjny 
b) Rynek pierwotny 
c) Rynek wtórny 
d) Rynek kapitałowy 
17. Spodziewaną cenę akcji obliczamy za pomocą wskaźników: 
a) EPS i PER 
b) PES i PER 
c) EPS i PES 
d) Żadna z powyższych odpowiedzi 
18. Wartość (cenę akcji) po emisji obliczamy według formuły: 
a) Wartość wszystkich akcji / wartość wszystkich akcji 
b) Wartość wszystkich akcji / łączna liczba akcji 
c) Łączna liczba akcji / wartość wszystkich akcji 
d) Łączna liczba akcji / łączna liczbę akcji 
19. Kredyt rewolwingowy to kredyt: 



a) W karcie kredytowej 
b) W rachunku kredytowym 
c) Na cele inwestycyjne 
d) W rachunku bieżącym 
20. Które stwierdzenie jest prawdziwe- kredyt akceptacyjny to kredyt 
udzielony: 
a) Na ustalony okres o stałej stopie procentowej 
b) W postaci linii kredytowej w ramach której można zaciągnąć kredyt w 
jakimkolwiek czasie nie posiadając żadnego terminu zapadalności 
c) W postaci linii kredytowej w ramach której można zaciągnąć kredyt w 
jakimkolwiek czasie, dokonując terminowych zaplanowanych spłat 
d) W formie akceptowanego weksla trasowanego 
21. Zastaw potrzebny do otrzymania kredytu to: 
a) Płynność 
b) Ubezpieczenie 
c) Zabezpieczenie 
d) Procent 
22. Efektywna stopa procentowa to: 
a) Odsetki uśrednione 
b) Rzeczywiście zapłacone lub uzyskane odsetki 
c) odsetki proponowane przez bank 
d) Żadna z powyższych odpowiedzi 
23. Część depozytów którą bank musi utrzymać dla zabezpieczenia swojej 
wypłacalności to: 
a) Obowiązkowa rezerwa gotówkowa 
b) Dyskonto 
c) Dobrowolna rezerwa gotówkowa 
d) Rezerwa dewizowa 
24. Udzielone bankowi pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia 
okazicielowi podanej w nim sumy pieniężnej z rachunku wystawcy to: 
a) obligacja 
b) weksel 
c) akcja 
d) czek 
25. Wyróżnić wśród wymienionych zabezpieczenia rzeczowe: 
a) Gwarancje bankowe, weksel własny 
b) Poręczenie wekslowe 
c) Kaucja, hipoteka 
d) Przelew wierzytelności 
26. Wskazać które stwierdzenie jest prawdziwe- kredyt o stałym 
oprocentowaniu, to udzielany: 
a) W postaci linii kredytowej w ramach której można zaciągać kredyt w 
jakimkolwiek czasie nie posiadając żadnego terminu zapadalności 
b) Na ustalony okres o stałej stopie procentowej 
c) W formie akceptowanego weksla trasowanego 
d) Kredyt o stałej i zmiennej stopie procentowej spłacony w równych ratach 
27. Wskazać które stwierdzenie jest prawdziwe- linia kredytowa jest 
kredytem na sfinansowanie: 
a) wielu różnych transakcji finansowych 
b) jednej operacji finansowej 
c) bieżących potrzeb 
d) zakup nowych obiektów gospodarczych 
28. Płatność w okresie to: 
a) Spłata rat, spłata odsetek (+ ewentualna prowizja) 
b) Spłata rat 
c) Spłata prowizji 
d) Spłata odsetek 



29. Forma zabezpieczenia kredytu długoterminowego to: 
a) Dywidenda 
b) Hipoteka 
c) Weksel 
d) Podatek 
28. Rola płatnika pełniona przez bank to: 
a) poparcie udzielone klientom w spłacie ich zobowiązań 
b) dokonywanie transformacji otrzymanych depozytów w kredyty 
c) dokonywanie płatności w imieniu swoich klientów 
d) działanie w imieniu klientów w zakresie emisji papierów wartościowych i 
zarządzania własnością klientów.  
29. Polityka NBP dotyczy głównie: 
a) Podatków i wydatków państwa 
b) Żądań płacowych związków zawodowych 
c) Finansowanie robót publicznych 
d) Kontroli podaży pieniądza 
31. Gdy dwie lub więcej firm łączy się ze sobą, to mamy do czynienia: 
a) Oligopolem 
b) Konkurencją 
c) Kartelem 
d) Fuzją 
32. Kapitał udziałowy spółki akcyjnej określony jest przez wartość akcji w 
cenie: 
a) Giełdowej 
b) Emisyjnej 
c) Nominalnej 
d) Rynkowej 
33. Umożliwia szybkie otrzymanie należności za dostarczone towary: 
a) Leasing 
b) Factoring 
c) Obligacja 
d) Dywidenda 
34. Akcja jest: 
a) Papierem wartościowym, będącym dowodem uczestnictwa w spółce 
b) Aportem 
c) Papierem wartościowym umożliwiającym nabycie składników 
majątkowych pochodzących z prywatyzacji bezpośredniej 
d) Pożyczką na poczet kapitału akcyjnego  
35. Hipotezy rynku finansowego efektywnego to 
a) Hipoteza drobna, hipoteza średniodrobna, hipoteza olbrzymia 
b) Hipoteza słaba, hipoteza półsilna, hipoteza silna 
c) Hipoteza mała, hipoteza średnia, hipoteza duża 
d) Hipoteza niska, hipoteza średnia, hipoteza wysoka 
36. Część depozytów jakie bank musi otrzymać dla 
a) Obowiązkowa rezerwa dewizowa 
b) Obowiązkowa rezerwa gotówkowa 
c) Dobrowolna rezerwa gotówkowa  
d) Dobrowolna rezerwa dewizowa 
37. Siła nabywcza pieniądza 
a) Wzrasta podczas inflacji 
b) Zmniejsza się podczas deflacji 
c) Wzrasta podczas deflacji 
d) Zmniejsza się podczas inflacji 
38.Kredyty długoterminowe sąnajczęściej wykorzystywane w formie: 
a) Wynagrodzenia 
b) Zobowiązania 
c) Inwestycji 



d) Zakuputowarów do produkcji 
39. Odsetki do kredytu rewolwingowego są naliczane następująco: 
 


