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Pytania do testów egzaminacyjnych na II stopień –  

Finanse i rachunkowość 

Przedmioty podstawowe 

Finanse 

1. Do dochodów publicznych nie należą wpływy z: 

2. Deficyt budżetu państwa jest równy: 

3. Budżet państwa nie pełni funkcji: 

4. W konstrukcji polskiego budżetu państwa przestrzegana jest następująca zasada budżetowa: 

5. Z punktu widzenia prawa funduszem celowym nie jest: 

6. Do instrumentów polityki pieniężnej nie należy: 

7. Pieniądz nie pełni funkcji: 

8. Do lokalnego poziomu rządowej administracji skarbowej należą: 

9. Zakup akcji spółek przez skarb państwa należy do następującej grupy wydatków publicznych: 

10. Do cech dóbr publicznych nie należy: 

11. Cechy międzynarodowego systemu finansowego to: 

12. Przykładem podatku progresywnego w Polsce jest: 

13. Kupno akcji związane jest głównie z  

14. Instrumentami rynku pieniężnego są 

15. Instrumentami pochodnymi są: 

16. Głównymi przesłankami interwencjonizmu państwowego są: 

17. Inwestycje to: 

18. Krzywa Laffera ukazuje: 

19. Dewizami nie są: 
20. Stopą procentową określającą minimalne oprocentowanie używane w operacjach otwartego 

rynku jest stopa: 
 

Prawo 

1. Na pojęcie systemu prawa składają się: 
2. Przepis: Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność 

prawną, zawiera normę: 
3. Na założeniu, że miejsce przepisu w danym tekście prawnym nie jest przypadkowe, lecz 

wynika z racjonalnego działania prawodawcy, opiera się wykładnia: 
4. Dyrektywa wykładni, zgodnie z którą przy interpretacji przepisów prawnych należy brać pod 

uwagę powszechnie akceptowane normy moralne, zasady sprawiedliwości i słuszności jest 
egzemplarzem należącym do wykładni: 

5. Organami Sejmu RP nie są: 
6. Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność polityczną, za działalność związaną z 

zajmowanymi stanowiskami przed: 

7. Ważność wyboru Prezydenta RP stwierdza:  
8. Instytucja kontrasygnaty polega na tym, iż akty urzędowe Prezydenta RP wymagają dla swojej 

ważności podpisu: 

9. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest: 
10. Stosunki administracyjnoprawne są przeważnie regulowane przepisami prawnymi, 

zawierającymi normy prawne o charakterze: 

11. Czynnikiem kształtującym treść każdej umowy jest: 

12. Osobowość prawną posiada spółka: 
13. Mimo niezachowania formy pisemnej dla celów dowodowych dowód z zeznań świadków lub 

przesłuchania stron na okoliczność zawarcia umowy jest dopuszczalny, gdy: 



2 

 

14. Bieg przedawnienia ulega przerwaniu wskutek: 

15. Zobowiązanie polega na tym, że: 

16. Należyta staranność to: 

17. Typową odpowiedzialnością za czyn niedozwolony jest odpowiedzialność: 
18. Sprzedawca nowego towaru konsumpcyjnego konsumentowi odpowiada wobec konsumenta 

za niezgodność towaru z umową:  

19. Najem zawarty może być zawarty: 

20. Przedmiotem dzierżawy mogą być: 
 

Rachunkowość  

1. Najbardziej ogólną funkcją rachunkowości jest funkcja: 

2. Zasada równowagi bilansowej oznacza równość kwot: 

3. Aktywa są uporządkowane w bilansie według kryterium: 

4. Aktywa netto to różnica: 

5. Kapitałem podstawowym spółki akcyjnej jest: 

6. Składnikiem aktywów obrotowych jest: 

7. Funduszem podstawowym przedsiębiorstwa państwowego jest: 

8. Wynik finansowy jest to różnica: 

9. Nadrzędną zasadą rachunkowości jest: 

10. Zasada współmierności w rachunkowości dotyczy: 

11. Elementem wspólnym bilansu oraz rachunku zysków i strat jest: 

12. Przepływy pieniężne netto to różnica: 

13. Spłata należności przez odbiorców jest operacją powodującą: 

14. Obligatoryjnym obciążeniem wyniku finansowego jest: 

15. Elementem kapitałów własnych jest: 

16. W porównawczym wariancie rachunku zysków i strat koszty wykazuje się: 

17. W rachunku przepływów pieniężnych nie wyróżnia się przepływów pieniężnych z: 

18. Informacja dodatkowa to: 

19. Na kontach syntetycznych prowadzi się ewidencję według: 

20. Zakładowy plan kont to: 

 

Ekonometria 

1. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów jest stosowana do szacowania modelu 

2. Etapy budowy modelu ekonometrycznego występują w następującej kolejności 

3. W pewnej firmie kierownik sekcji analiz ekonomicznych ustalił wpływ stażu pracy załogi (w 
latach) na wielkość produkcji (w tys. zł). Na podstawie danych obliczył metodą najmniejszych 
kwadratów model: Y = 3X + 2. Które stwierdzenie jest prawdziwe 

4. Do opisu produkcji pewnego gospodarstwa rolnego zaproponowano wstępnie 4 zmienne: X1 – 
zatrudnienie, X2 – powierzchnia gruntów rolnych, X3 – wartość parku maszynowego, X4 – 
zużycie nawozów mineralnych. W okresie badanym powierzchnia gruntów rolnych nie 
zmieniła się. Która zmienna jest nieprzydatna do opisu poziomu produkcji gospodarstwa 

5. Obliczono wskaźniki indywidualnej pojemności informacji dla czterech podzbiorów 
potencjalnych zmiennych objaśniających. Który podzbiór zmiennych będzie najlepszy według 
metody pojemności informacji? 

6. Najlepsza kombinacja spośród 6 potencjalnych zmiennych objaśniających wynosi 3 zmienne 
(nie wiadomo które). W celu wybrania zmiennych objaśniających do modelu za pomocą 
metody pojemności informacji należy obliczyć następujące liczbę integralnych pojemności 
informacji 

7. W celu wybrania zmiennych objaśniających do modelu spośród trzech potencjalnych 
zmiennych objaśniających za pomocą metody pojemności informacji należy obliczyć 
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następującą liczbę integralnych pojemności informacji 

8. Dobra zmienna objaśniająca powinna być 
9. Od marca 2009 r. do kwietnia 2010 r. (przez 14 miesięcy) w spółce PYRA SA. badano 

zależność zużycia surowca (S w tonach) od wielkości produkcji (P w kg) w danym miesiącu. 
Oszacowano model opisujący tę zależność: S = 0,5P + 5. W czerwcu 2010 r. przewiduje się 
produkcję na poziomie 2 ton. Jakiego należy się spodziewać zużycia surowca? 

10. Zbudowano model ekonometryczny: Y = a1X1 + a2X2 + a3(X1 + X2) + a4 
dotyczące tego modelu jest prawdziwe? 

11. Na podstawie modelu  Y = 2 + 3X1 + 4X2  obliczono reszty (bez ostatniej): –1, 2, 3, 1, 2, –3, 5, 
2, –7, -5, 1, –2.  Ostatnia reszta wynosi 

12. W standardowym modelu liniowym reszty posiadają następującą własność 
13. Aby można było stosować klasyczną metodę najmniejszych kwadratów rząd macierzy 

obserwacji X musi spełniać następujący warunek (n – liczba obserwacji, k – liczba 
szacowanych parametrów) 

14. O najlepszym dopasowaniu modelu ekonometrycznego o postaci Y = a0 + a1X1 + a2X2 
danych empirycznych, świadczy 

15. Współczynnik determinacji równy 1,1 świadczy o 

16. Test Durbina-Watsona służy do badania następującej własności rozkładu składnika losowego 
17. Test Goldfelda-Quandta służy do badania następującej własności rozkładu składnika 

losowego 

18. Test Hellwiga służy do badania następującej własności rozkładu składnika losowego 

19. Test liczby serii służy do badania następującej własności rozkładu składnika losowego 

20. Warunek stosowania testu Durbina-Watsona 
 

Statystyka 

1. Próba reprezentatywna musi być: 

2. Cel badania statystycznego 

3. Materiał statystyczny grupujemy gdy: 

4. Wskaźnik struktury to: 

5. Parametry statystyczne służą do: 

6. Miary przeciętne charakteryzują: 

7. Średnią arytmetyczną ważoną wyznacza się w: 

8. Mediana jest to wartość cechy która: 
9. Czy prawdziwe jest stwierdzenie "suma odchyleń poszczególnych wartości od średniej 

arytmetycznej jest równa zero" 

10. Współczynnik skośności przyjmuje wartości: 

11. Do porównywania zmienności w dwóch zbiorowościach wykorzystuje się: 

12. Korelacja dodatnia dwóch cech oznacza: 

13. Współczynnik korelacji rang Spearmana służy do pomiaru zależności w przypadku: 
14. Czy dwie liczby o różnych znakach mogą być współczynnikami prostych regresji w tej samej 

populacji 

15. Współczynnik zbieżności służy do: 

16. Współczynnik korelacji jest: 

17. Metoda najmniejszych kwadratów służy do: 
18. Indeks mierzący zmiany produkcji w lipcu w porównaniu ze styczniem wynosi 0.96. Oznacza 

to,że 
19. Na podstawie danych półrocznych o produkcji otrzymano średnie tempo zmian wynoszące -

0.12 co to oznacza? 

20. Indeksy dynamiki są to mierniki określające: 
 

Mikroekonomia 
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1. Prawo Engla stwierdza, że 

2. Dochodowa elastyczność popytu na dobro konsumpcyjne pokazuje: 

3. Popyt jest nieelastyczny, gdy wartość bezwzględna wskaźnika elastyczności jest 

4. Sprzedawca osiąga maksymalny przychód, gdy 

5. Przeciętny koszt całkowity 

6. Przeciętny koszt zmienny 

7. Koszty stałe to są 

8. Koszt krańcowy 

9. W doskonałej konkurencji 
10. Jeżeli w doskonałej konkurencji w typowych warunkach koszt krańcowy rośnie wraz ze 

wzrostem produkcji ale jest mniejszy od ceny, to 

11. Cena maksymalna to 

12. W monopolu oferenta przychód krańcowy pokazuje 

13. W warunkach ceteris paribus popyt na kawior  będzie wraz ze spadkiem jego ceny 

14. W warunkach ceteris paribus popyt na pieczywo będzie wraz ze spadkiem ceny 

15. W warunkach ceteris paribus spadek popytu na nowe samochody może być wywołany przez 

16. Jeżeli wskaźnik cenowej elastyczności popytu jest większy od zera, to jest to dobro: 

17. W doskonałej konkurencji cena rynkowa 

18. W doskonałej konkurencji cena progu zysku 

19. W doskonałej konkurencji cena progu produkcji 

20. W monopolu oferenta przychód wraz ze wzrostem produkcji  
 

Makroekonomia 

1. Jeżeli koszt krańcowy jest równy 120 zł/szt to 

2. PKB to bieżąca wartość rynkowa 

3. Jeśli w danym kraju od dwóch lat, z roku na rok, rośnie nominalny PKB, to oznacza, że : 

4. Dezinflacja oznacza, że 

5. Interwencjonizm państwowy jest prowadzony między innymi przy pomocy 

6. Jeżeli bank centralny walczy z wysoką inflacją, to powinien 

7. Wszystkie z czynników, wymienionych w danym wariancie odpowiedzi, zwiększają inflację 
8. W systemie stałych kursów walutowych bank centralny prowadzi interwencje walutowe co 

oznacza, że 
9. W krótkim okresie, przy założeniu doskonałej mobilności kapitału, stałości cen i stóp 

procentowych za granicą, ekspansja monetarna w systemie płynnych kursów walutowych 
prowadzi do 

10. Jeśli w gospodarce występuje krzywa Phillipsa to 
11. W krótkim okresie, przy założeniu doskonałej mobilności kapitału, stałości cen i stóp 

procentowych za granicą, ekspansja fiskalna w systemie płynnych kursów walutowych może 
spowodować dwa efekty wypychania, które polegają na tym , że 

12. Stagflacja oznacza, że w tym samym czasie występuje 

13. Produkcja potencjalna to poziom produkcji, który gospodarka osiąga 

14. Mnożnik pieniądza jest  

15. Zgodnie z definicją uznaje się, że w gospodarce rozpoczęła się recesja, gdy 
 

Przedmioty kierunkowe 

Matematyka finansowa 

1. Bank oferuje stopę nominalną 12% z kapitalizacją złożoną kwartalną. Postanawiasz wpłacać z 
końcem każdego miesiąca 100 zł przez 3 lata. Jaka stopa będzie stosowana do naliczania 
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odsetek co miesiąc? 

2. Bank oferuje stopę nominalną 12% z kapitalizacją złożoną roczną. Postanawiasz wpłacać z 
końcem każdego półrocza 500 zł przez 2 lata. Jaka stopa będzie stosowana do naliczania 
odsetek co pół roku? 

3. Bank oferuje stopę nominalną 12% z kapitalizacją złożoną dzienną. Postanawiasz wpłacać z 
końcem każdego kwartału 300 zł przez 3 lata. Jaka stopa będzie stosowana do naliczania 
odsetek co kwartał? 

4. Jak nazywa się stopa, wykorzystana do obliczeń w sytuacji, kiedy oprocentowanie lokaty 
następuje częściej, niż wpłata? 

5. Jak nazywa się stopa, wykorzystana do obliczeń w sytuacji, kiedy oprocentowanie lokaty 
następuje rzadziej, niż wpłata? 

6. Jak nazywa się stopa, wykorzystana do obliczeń w sytuacji, kiedy oprocentowanie lokaty 
następuje zgodnie z okresem wpłaty? 

7. Postanawiasz na koniec miesiąca przez rok wpłacać po 100 zł. Bank oferuje stopę nominalną 
12%, kapitalizację złożoną miesięczną. Ile zgromadzisz na koniec roku? 

8. Postanawiasz wpłacać po 100 zł na początku każdego miesiąca od dziś. Bank oferuje stopę 
nominalną 12% z kapitalizacją prostą. Po 3 miesiącach zgromadzisz: 

9. W którym modelu kapitalizacji, tempo przyrostu kapitału jest największe? 

10. W którym modelu kapitalizacji, tempo przyrostu kapitału jest najmniejsze? 
11. Analizowany jest kredyt o wartości nominalnej 10 000zł, spłacany przez 10 miesięcy (spłata 

na koniec każdego miesiąca) malejącymi płatnościami, oprocentowanie stałe 12%, 
kapitalizacja złożona miesięczna. Ile wyniosą odsetki w pierwszej racie? 

12. Analizowany jest kredyt o wartości nominalnej 5 000zł, spłacany przez 5 miesięcy (spłata na 
koniec każdego miesiąca) malejącymi płatnościami, oprocentowanie stałe 12%, kapitalizacja 
złożona miesięczna. Ile wyniosą odsetki w pierwszej racie? 

13. Deponujesz dziś na koncie 1 000 zł i postanawiasz dodatkowo na końcu roku dopłacać 500 zł. 
Stopa procentowa wynosi 10%, kapitalizacja złożona roczna. Aby odpowiedzieć na pytanie – 
Ile zgromadzisz na koniec 5-go roku? – policzysz: 

14. Zgromadziłeś 100 zł. Bank oferuje stopę nominalną 10%, kapitalizację roczną. Jaką kwotę ze 
zgromadzonego kapitału będziesz mógł pobierać na końcu każdego roku bezterminowo? 

15. Rentą pewną nazywamy: 

16. Wyznaczanie bieżącej wartości kapitału na podstawie znajomości wartości przyszłej, to: 

17. Odsetki nie podlegają oprocentowaniu: 

18. Jak nazywa się stopa uwzględniająca inflację: 

19. W spłacie kredytu o stałym oprocentowaniu równymi płatnościami (ratami łącznymi): 
20. Zgromadziłeś na koncie 100 000 zł i wiadomo, że z tego kapitału będziesz mógł pobierać 

przez 20 lat na końcu miesiąca emeryturę w wysokości 800 zł (wówczas zgromadzony kapitał 
ulegnie wyczerpaniu). Aby odpowiedzieć na pytanie – Jaki będzie stan konta po 5 latach? – 
policzysz: 

 

Analiza finansowa 

1. Źródłem informacji dla analizy finansowej jest: 

2. Sprawozdanie finansowe to źródło informacji o: 

3. Rachunek zysków i strat to źródło informacji o: 

4. Aktywa netto to: 
5. Ważniejsze zdarzenia gospodarcze wpływające na działalność spółki kapitałowej, opis ryzyka 

i potencjalnych zagrożeń są ujawniane w: 

6. Wypłacalność spółki to: 

7. Polityka (zasady) rachunkowości to: 

8. Analiza pionowa bilansu to: 

9. Analiza struktury finansowania to: 

10. Analiza przepływów pieniężnych to: 

11. Analiza rentowności jednostki gospodarczej to: 

12. Ocena wyniku finansowego to: 
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13. Wstępna analiza finansowa to: 

14. Bilans analityczny to: 

15. Celem analizy sprawozdania finansowego jest: 
16. Wykorzystaj następujące informacje: Aktywa obrotowe = 500; Zobowiązania bieżące= 250; 

Zapasy= 200; Należności = 200 i oblicz wskaźnik bieżącej płynności:  
17. Wykorzystaj następujące dane: zysk na akcję = 5 zł; dywidenda na akcję= 3zł; Cena akcji= 60 

zł. Oblicz stopę dywidendy: 
18. Wykorzystaj następujące dane: zysk na akcję = 6 zł; dywidenda na akcję= 3zł; Cena akcji= 60 

zł. Oblicz wskaźnik C/Z:  
19. Wskaźniki efektywności pokazują: I) jak produktywnie firma wykorzystała swoje aktywa II) jaki 

jest poziom płynności finansowej III) jaka jest zyskowność firmy IV) jaki jest efekt wpływu 
decyzji menedżerów na wartość przedsiębiorstwa. 

20. Wskaźniki rynkowe pokazują: I) jak produktywnie firma wykorzystała swoje aktywa II) jaki jest 
poziom płynności finansowej III) jaka jest zyskowność firmy IV) jaki jest efekt wpływu decyzji 
menedżerów na wartość przedsiębiorstwa. 

 

Rachunkowość finansowa 

1. Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych jest: 

2. Niezbędną cechą aktywów jest: 
3. Operacja gospodarcza „zakup materiałów z odroczonym terminem zapłaty” spowoduje 

zmiany: 

4. Na kontach księgi głównej zapisy dokonuje się zgodnie z zasadą: 

5. Materiały przechowywane w magazynie dłużej niż rok są: 

6. Sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej zatwierdza: 
7. Degresywna metoda amortyzacji oznacza, że odpisy amortyzacji w kolejnych okresach będą 

się: 

8. Produkcja w toku obejmuje: 

9. Do inwestycji krótkoterminowych zalicza się: 

10. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych ujmuje się w: 

11. Cechą aktywów trwałych jest: 

12. Sprawozdanie finansowe składa się m.in..z: 

13. Księgi rachunkowe spółki mającej siedzibę w Polsce prowadzi się: 

14. Wypłacone środki pieniężne na budowę środka trwałego ujmuje się w bilansie jako: 

15. Zapisów na koncie księgi głównej zapisy dokonuje się: 

16. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie: 

17. Pozycja "zyski nadzwyczajne" występuje w: 

18. Koszt wytworzenia wyrobów gotowych obejmuje: 

19. Księgi rachunkowe prowadzi się w walucie: 

20. Otrzymana darowizna środka trwałego ujmowana jest w: 
 

Rynki finansowe 

1. Który z następujących instrumentów nie jest instrumentem hybrydowym? 
2. Dane są trzy obligacje, które mają dokładnie te same charakterystyki, zaś różnią się tylko tym, 

że: obligacja X jest zwykłą obligacją bez dołączonych praw, Y jest to obligacja callable, zaś Z 
jest to obligacja putable. Uporządkuj te obligacje według ceny od najdroższej do najtańszej 

3. Dana jest obligacja o zmiennym oprocentowaniu, określonym jako 3-miesięczna stopa 
WIBOR. Wartość nominalna – 1000 PLN, termin wykupu – 1 rok. Wartość stopy WIBOR na 
początku czterech kolejnych kwartałów, czyli czterech kolejnych okresów odsetkowych, 
wynosiła odpowiednio: 8,4%, 8%, 6%, 7,2%. Ile wynosi płatność odsetkowa, którą inwestor 
otrzyma po pół roku 

4. Które z podanych podmiotów nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego? 
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5. Oblicz cenę brudną obligacji na 6 miesięcy do terminu wykupu, jeżeli odsetki są płatne co 
roku, oprocentowanie wynosi 10%. Cena czysta to 90%. Natomiast wartość nominalna wynosi 
1000 PLN. 

6. Na platformach której instytucji prowadzony jest Rynek obligacji Catalyst? 

7. Charakter odsetkowy mogą mieć następujące instrumenty 

8. Jeżeli posiadasz prawo do akcji to daje ci ono następującą możliwość:  

9. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących prawa poboru jest prawdziwe? 
10. Którymi z podanych instrumentów nie dokonuje się obrotu na giełdach papierów 

wartościowych? 

11. Jakie skutki ma dla inwestora zajęcie długiej pozycji w europejskiej opcji put na akcje? 
12. Spółka X, która jest młodą spółką o wysokim potencjale wzrostu, wprowadziła akcje do obrotu 

na rynku zorganizowanym, działającym w formule alternatywnego systemu obrotu. Na którym 
rynku występują akcje spółki X?   

13. Inwestor zakupił opcję, która daje mu prawo wykonania jej w pewnych ustalonych dniach do 
terminu wygaśnięcia. Jaką opcję zakupił? 

14. Strona A i strona B postanowiły zawrzeć kontrakt swap. Co jest warunkiem osiągnięcia 
korzyści z tej umowy? 

15. Bon pieniężny jest instrumentem emitowanym przez NBP. Jaka jest jego funkcja? 
16. Dana jest europejska opcja kupna wystawiona na indeks giełdowy. Cena wykonania opcji 

wynosi 10000 pkt. Przy rozliczeniu 1 pkt wart jest 10 PLN. Wartość indeksu w dniu 
wygaśnięcia wynosi 11200 pkt. Jak będzie wyglądało rozliczenie tej opcji w dniu wygaśnięcia?  

17. Która z podanych stóp procentowych uznawana jest za stopę wolną od ryzyka? 

18. Podstawową funkcją rynku pieniężnego jest 

19. Który z funduszy inwestycyjnych emituje certyfikaty inwestycyjne? 

20. Które z wymienionych giełd wchodzą w skład OMX? 
 

Finanse publiczne 

1. Sektor finansów publicznych tworzą: 

2. "Czyste" dobra publiczne: 

3. Prawo Wagnera dotyczy: 

4. Celem partnerstwa publiczno-prywatnego jest: 

5. Rezerwą ogólną budżetu państwa dysponuje: 

6. Środkami publicznymi nie są: 

7. Jeżeli relacja PDP/PKB należy do przedziału 55%-60%: 

8. Funkcja redystrybucyjna finansów publicznych: 

9. Samorządowy zakład budżetowy: 

10. Budżet powiatu nie jest zasilany przez: 

11. Zasada operatywności budżetu mówi, że: 

12. Podatkiem bezpośrednim nie jest: 

13. Rzeczywisty deficyt budżetowy to: 

14. Opłata eksploatacyjna 

15. Subwencja oświatowa: 

16. Zamówienie publiczne może być udzielone, bez konieczności spełnienia dodatkowych 
kryteriów, w trybie: 

17. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych reguluje: 

18. Ekspansywna polityka fiskalna: 

19. Skutkiem deficytu budżetowego nie będzie: 

20. Obligacja komunalna: 

 

Finanse przedsiębiorstw 
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1. Jeżeli współczynnik beta liczony na podstawie indeksu WIG dla spółki BRE wynosi 0.95 to: 
wraz ze wzrostem WIG-u o 10% cena akcji BRE: 

2. Dzielenie akcji firmy (stock split): 

3. Które ze zdań jest prawidłowe przy modelu Modilianiego Millera bez podatków 

4. Załóżmy, że stopa podatku dochodowego została zmniejszona do 10%. Jakie wnioski 
zaproponowałby Merton Miller dla zagregowanej podaży długu dla przedsiębiorstw? 

5. (model MM z podatkiem) Dane opisujące spółkę są następujące: EBIT = 8 mln zł, T = 40%, D 
= 2 mln zł, kd = 16%, ke = 23%, liczba akcji wyemitowanych 800000 szt. Firma jest spółką 
zerowego wzrostu. 

6. Beta instrumentu A wynosi 2,5 a jego niepewna spłata gotówkowa ma wartość oczekiwana po 
roku 100 zł. Rynkowa stopa zwrotu wynosi 15%, a stopa zwrotu wolna od ryzyka 5%. Wartość 
dzisiejsza instrumentu A wynosi około 

7. Jeżeli ryzyko (mierzone odchyleniem standardowym) spółki A wynosi 15%, a spółki B 20%, a 
współczynnik korelacji między stopami zwrotu z tych akcji tych spółek wynosi 0, to ryzyko 
portfela złożonego z akcji tych spółek (nie ma krótkiej sprzedaży) 

8. Ryzyko systematyczne to  

9. Obrót pierwotny na rynku kapitałowym to: 

10. Który z zysków wykorzystywany jest do obliczenia ekonomicznej wartości dodanej? 
11. Która z następujących odpowiedzi jest wiarygodna dla projektu o nakładach inwestycyjnych w 

okresie „0” w wysokości 50.000$ i dodatnimi przepływami środków pieniężnych netto 14.200$ 
rocznie przez okres pięciu lat. 

12. Podstawowy, finansowy cel funkcjonowania przedsiębiorstwa 
13. Projekty B i P są projektami niezależnymi. IRR projektu B wynosi 16,7% a jego koszt kapitału 

14%, IRR projektu P wynosi  14,7% a jego koszt kapitału 18%. Jaką decyzję manager 
powinien podjąć odnośnie realizacji tych projektów: 

14. Które z podanych kryteriów oceny projektów inwestycyjnych nie uwzględnia zmiennej wartości 
pieniądza w czasie 

15. Im większa wrażliwość na zmiany stopy dyskonta, tym krzywa NPV projektu jest 
16. Co należy zrobić w sytuacji, gdy przewiduje się, że NPV projektu będzie ujemne: 
17. Przy ocenie projektu inwestycyjnego posłużono się kryterium PI i otrzymano wynik 8,3. Na tej 

podstawie analitycy stwierdzili, że: 
18. Wewnętrzna stopa zwrotu jest taką, która zrównuje wartość obecną wszystkich wpływów do: 
19. Wadą NPV jest: 
20. Którą z zasad należy bezwzględnie stosować przy szacowaniu wolnych przepływów 

pieniężnych dla przedsięwzięcia (FCFF) 
 

 

Bankowość 

1. Bankiem państwowym jest: 

2. W Polsce nadzór nad rynkiem bankowym sprawuje: 

3. Prezes NBP jest powoływany przez: 

4. Wysokość stóp procentowych NBP ustala: 

5. Polska nie jest członkiem: 

6. Decyzję o zezwoleniu na utworzenie banku w formie spółki akcyjnej wydaje: 

7. Arbiter bankowy działa przy: 

8. Polecenie przelewu to: 

9. Rozliczenie w formie polecenia zapłaty inicjuje: 

10. Z ilu cyfr składa się numer rachunku bankowego w rozliczeniach krajowych: 

11. Czyje depozyty nie są objęte gwarancją BFG 

12. Czyje depozyty  są objęte gwarancją BFG 

13. Trasatem jest: 

14. Dłużnik będący podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą może odwołać 
zrealizowane pojedyncze polecenie zapłaty w terminie: 

15. Rachunek wspólny może być prowadzony dla: 
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16. Organami NBP są: 

17. Koncentracja wierzytelności banku w stosunku do jednego podmiotu: 

18. W bilansie banku kredyty stanowią część: 

19. Osobistymi formami zabezpieczeń kredytu są 

20. Rzeczowymi formami zabezpieczeń kredytu są 

 

Ubezpieczenia 

1. Ubezpieczenia, w których składka w zasadzie nie zależy od oceny ryzyka to 

2. Który z pośredników ubezpieczeniowych jest wynagradzany przez zakład ubezpieczeń 

3. Ubezpieczenie jedna umową większej liczby przedmiotów w tym samym zakresie to 

4. Warunki ubezpieczenia obowiązkowego OC komunikacyjnego uregulowane są w 

5. Obowiązek zapłaty składki za ubezpieczenie gospodarcze ciąży na 

6. W jakim terminie osoba fizyczna  może odstąpić od umowy ubezpieczenia zawartej na okres 
dłuższy niż 6 miesięcy 

7. W jakim terminie przedsiębiorca  może odstąpić od umowy ubezpieczenia zawartej na okres 
dłuższy niż 6 miesięcy 

8. Podwójne ubezpieczenie jest korzystne – z uwagi na ew. podwójne świadczenie w 
ubezpieczeniach: 

9. Aktuariusz musi być zatrudniony w zakładach ubezpieczeń: 

10. Górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń wyznacza 

11. Regres w ubezpieczeniach oznacza, ze: 

12. Zezwolenie dla zakładu ubezpieczeń na prowadzenie działalności wydaje: 

13. Które z poniższych może (zawsze lub w określonych okolicznościach) powodować wyłączenie 
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 

14. Które zdanie dotyczące zasad ubezpieczenia społecznego jest prawdziwe 

15. Od którego roku Polska należy do Jednolitego Rynku Ubezpieczeniowego: 

16. Która instytucja zajmuje się organizacją likwidacji szkód wyrządzonych przez pojazdy z 
ubezpieczeniem OC w ramach systemu Zielonej Karty: 

17. Ubezpieczenia w których składka jest podzielona na część inwestycyjną i ochronną to: 

18. Uposażony to 

19. Karencja w ochronie w ubezpieczeniach oznacza  

20. Reasekuracja to 

 


