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Baza pytań testowych jednokrotnego wyboru 

 

1. Inwestycje rzeczowe to inaczej inwestycje w: 

a) obligacje komunalne 

b) nieruchomości, dzieła sztuki, metale szlachetne 

c) dewizy 

d) akcje spółek 

 

2. Ile lat trwa kadencja prezesa NBP? 

a) 3 lata 

b) 4 lata 

c) 6 lat 

d) 10 lat  

 

3. Obligacja, której oprocentowanie za dany okres zależy od wartości innego wskaźnika (np. inflacji) to obligacja: 

a) indeksowana 

b) o stałym oprocentowaniu 

c) wielokuponowa 

d) zerokuponowa 

 

4. Działający w sposób stały, zorganizowany i podlegający nadzorowi system obrotu instrumentami finansowymi 

dopuszczonymi do obrotu, zapewniający inwestorom równy dostęp do informacji oraz takie same warunki kupna i 

sprzedaży instrumentów to rynek: 

a) nieregulowany 

b) pierwotny 

c) regulowany 

d) wtórny 

 

5. Cena, po jakiej akcja sprzedawana jest na rynku pierwotnym to: 

a) cena emisyjna 

b) cena księgowa 

c) cena nominalna 

d) cena rynkowa 

 

6. Przykładem ulegania tzw. iluzji pieniądza jest: 

a) inwestowanie oszczędności w kryptowaluty 

b) satysfakcja pracownika z 5% podwyżki przy 10% inflacji 

c) większe wydatki osób płacących kartami niż gotówką 

d) zakup towarów z nadzieją na ich późniejszą sprzedaż z zyskiem 

 

7. Kredyt, który pozwala połączyć kilka kredytów i zmniejszyć miesięczne kwoty zobowiązań poprzez wydłużenie 

okresu spłaty to: 

a) kredyt hipoteczny 

b) kredyt konsolidacyjny 

c) kredyt lombardowy 

d) kredyt obrotowy 
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8. Fundusze inwestycyjne, które lokują ok. 20%-40% środków w akcje to fundusze: 

a) akcyjne 

b) rynku pieniężnego 

c) stabilnego wzrostu 

d) zrównoważone 

 

9. Ile wynosi wartość dywidendy w spółce Alfa przypadająca na jedną akcję, jeżeli na rynku znajduje się 10 mln akcji, 

za ostatni rok spółka osiągnęła zysk 100 mln zł. Na dywidendę spółka przeznacza 30% zysku. 

a) 10 zł 

b) 3 zł 

c) 30 mln zł 

d) 300 zł 

 

10. Który z podmiotów nie może być emitentem obligacji: 

a) rząd 

b) przedsiębiorstwo 

c) osoba prywatna 

d) jednostka samorządu terytorialnego 

 

11. Która dana jest potrzebna, żeby dla spółki notowanej na GPW obliczyć wskaźnik cena/zysk: 

a) Aktualny kurs spółki/ Zysk netto przypadający na 1 akcję 

b) Cena emisyjna 1 akcji /Zysk netto przypadający na 1 akcję 

c) Cena emisyjna 1 akcji/ Roczny zysk operacyjny spółki 

d) Aktualny kurs spółki /Roczny zysk operacyjny spółki 

 

12. Spółką osobową nie jest: 

a) spółka jawna 

b) spółka partnerska 

c) spółka komandytowo-akcyjna 

d) spółka akcyjna 

 

13. Inflacja na poziomie 44% rocznie jest inflacją: 

a) pełzającą 

b) umiarkowaną (kroczącą) 

c) galopującą 

d) hiperinflacją 

 

14. Analiza SWOT to: 

a) zestawienie szans i zagrożeń w otoczeniu przedsiębiorstwa oraz jego mocnych i słabych stron, 

b) zestawienie słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa 

c) zestawienie czynników makrootoczenia w 4 segmentach: polityczno-prawnym, ekonomicznym, społeczno-

kulturowym i technologicznym 

d) zestawienie szans i ryzyk rozwojowych 
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15. Funkcją pieniądza nie jest funkcja: 

a) tezauryzacji 

b) miernika wartości 

c) środka wymiany 

d) deprecjacji 

 

16. Prywatny inwestor, który zainwestował środki finansowe w funduszu inwestycyjnym otrzyma: 

a) akcje 

b) obligacje 

c) bony skarbowe 

d) jednostki uczestnictwa 

 

17. Najważniejszym organem władzy w spółce akcyjnej jest: 

a) Rada Nadzorcza 

b) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

c) Zarząd 

d) Związek zawodowy 

 

18. Kupiłeś na Giełdzie Papierów Wartościowych 45 akcji po 48 zł, a następnie sprzedałeś je za  54 zł. O ile  procent 

wzrósł kurs akcji? Ile zarobiłeś na tej inwestycji? 

a) kurs akcji wzrósł o 12,5%, zysk na inwestycji wyniósł 270 zł 

b) kurs akcji wzrósł o 20 %, zysk na inwestycji wyniósł 270 zł 

c) kurs akcji wzrósł o 25%, zysk na inwestycji wyniósł 340 zł 

d) kurs akcji wzrósł o 12,5%, zysk na inwestycji wyniósł 170 zł 

 

19. Wysokość zysku przypadającego na pojedynczego akcjonariusza w spółce akcyjnej uzależniona jest od: 

a) liczby głosów na WZA 

b) liczby posiadanych akcji 

c) oceny Zarządu spółki 

d) oceny Rady Nadzorczej spółki 

 

20. Akcja jest: 

a) papierem udziałowym 

b) papierem dłużnym 

c) instrumentem pochodnym 

d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa 

 

21. Inflację mierzymy za pomocą następującego wskaźnika: 

a) CIA 

b) VCI 

c) EVA 

d) CPI 

 

22. Do sektora bankowego nie zaliczamy: 

a) banku centralnego 

b) parabanków 
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c) banków komercyjnych 

d) banków spółdzielczych 

 

23. Usługą finansową, którą mogą świadczyć w Polsce wyłącznie banki, jest: 

a) Kredyt 

b) Pożyczka 

c) Faktoring 

d) Leasing 

 

24. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje: 

a) W dniu podjęcia uchwały zarządu o wypłacie dywidendy 

b) W ostatnim dniu roku obrotowego 

c) W dniu podjęcia decyzji Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy 

d) Wszystkie odpowiedzi są błędne  

 

25. Nadzór w spółce akcyjnej sprawuje: 

a) Zarząd 

b) Rada dyrektorów 

c) Komisja rewizyjna 

d) Rada nadzorcza  

 

26. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien wynosić co najmniej: 

a) 50 000 zł 

b) 100 000 zł 

c) 200 000 zł 

d) 500 000 zł 

 

27. Wartość nominalna akcji nie może być mniejsza niż: 

a) 1 zł 

b) 1 grosz 

c) 1% kapitału zakładowego 

d) Nie jest określona  

 

28. Akcje mogą być: 

a) Tylko imienne 

b) Tyko na okaziciela 

c) Imienne lub na okaziciela 

d) Na okaziciela lub na właściciela  

 


