
    

I WOJEWÓDZKI KONKURS EKONOMICZNY 

"MOJA FIRMA, MOJA PRZYSZŁOŚĆ" 

imię i nazwisko/szkoła _________________________________________________________________________________________ 

 

WYNIK: ____/30 pkt 

 

Test jednokrotnego wyboru 
 

1. Pojęcie inflacja oznacza: 

a. Spadek realnej wartości pieniądza 

b. Spadek nominalnej wartości pieniądza 

c. Zmniejszenie ilości pieniądza w obiegu 

2. W 2016 r. liczba członków Unii Europejskiej wynosi: 

a. 27 

b. 28 

c. 29 

3. Ocena wiarygodności kredytowej kraju to: 

a. Spread 

b. Rating 

c. Hadging 

4. Część zysku spółki, która jest przekazywana 

akcjonariuszom to: 

a. Gwarancja 

b. Promesa 

c. Dywidenda 

5. Najmniejszą jednostką podziału administracyjnego Polski 

jest: 

a. Wieś 

b. Gmina 

c. Powiat ziemski 

6. W obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 

najwięcej funduszy unijnych trafi do: 

a. Norwegii 

b. Ukrainy 

c. Polski 

7. Cena brutto to kwota: 

a. Uwzględniająca podatek VAT 

b. Bez podatku VAT 

c. Żadna z powyższych 

8. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego można 

sfinansować: 

a. Budowę drogi 

b. Szkolenie dla bezrobotnych 

c. Remont sali gimnastycznej w Twojej szkole 

9. Kto jest głównym partnerem handlowym Polski: 

a. Rosja 

b. Niemcy 

c. Wielka Brytania 

10. Na banknocie 10-złotowym widnieje podobizna: 

a. Kazimierza Wielkiego 

b. Bolesława Chrobrego 

c. Mieszka I 

11. John zarabia w swoim kraju 1000 dolarów, codziennie 

kupuje bochenek chleba za 1 dolara. Sasza zarabia w 

swoim kraju 50 000 rubli, codziennie kupuje bochenek 

chleba za 50 rubli. Kurs wynosi 100 rubli za jednego dolara, 

więc nominalne dochody Johna są dwa razy wyższe od 

dochodów Saszy. A dochody realne:  

a. Realnie dochody Saszy są wyższe od dochodów Johna 

b. Realnie dochody Johna są wyższe od dochodów Saszy 

c. Realne dochody w tym przykładzie są na takim samym 

poziomie 

12. Jan jest bardzo dobrym lakiernikiem. Zarabia 800 zł 

dziennie lakierując samochody swoich klientów. Płot wokół 

zakładu Jana wymaga malowania. Jan może go pomalować 

samodzielnie poświęcając na to jeden dzień. Stefan jest 

mniej sprawnym malarzem, mu pomalowanie tego płotu 

zajęłoby dwa dni. Stefan jest gotów pomalować ten płot za 

600 zł.  

a. Wynajęcie Stefana jest dla Jana nieekonomiczne, 

ponieważ samodzielnie Jan pomaluje płot szybciej 

b. Zlecenie Stefanowi pomalowania płotu jest dla Jana 

nieekonomicznie, ponieważ musiałby zapłacić za coś, co 

potrafi zrobić sam 

c. Zlecenie Stefanowi pomalowania płotu jest dla Jana 

ekonomiczne, ponieważ poświęcając dzień na 

pomalowanie płotu Jan nie zarobiłby 800 zł od swoich 

klientów 

13. Produkt Krajowy Brutto to: 

a. Dochody rządu 

b. Wartość wszystkiego co zostało wytworzone w kraju 

c. Suma dochodów wszystkich pracowników w kraju 

14. Rynek to miejsce spotkania popytu z podażą. W tym sensie 

rynkiem nie jest: 

a. Allegro 

b. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 

c. Forum Romanum 



15. Rządowy program „500+” to:  

a. Transfer skierowany do części obywateli 

b. Rządowy transfer skierowany do wszystkich obywateli 

c. Jeden z rodzajów podatku  

16. Które z wymienionych dóbr są substytutami: 

a. Odtwarzacz dvd i płyta dvd z filmem 

b. „Rzeczpospolita” i „Gazeta Wyborcza” 

c. Ławka szkolna i tablica 

17. Który z wymienionych czynników spowoduje większe 

zapotrzebowanie na motocykle? 

a. Spadek cen samochodów 

b. Spadek dochodów konsumentów 

c. Spadek cen motocykli 

18. Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe? 

a. Zakup akcji oznacza nabycie praw własności do części 

majątku firmy-emitenta 

b. Akcja przynosi dochód zwany odsetkami 

c. Akcja jest papierem wartościowym o najmniejszym 

stopniu ryzyka 

19. Które z poniższych zdań jest fałszywe? 

a. Rosnące podatki dochodowe zachęcają do podjęcia 

pracy 

b. Gospodarstwa domowe muszą wybierać między płacą a 

czasem wolnym w podejmowaniu decyzji o podjęciu 

pracy 

c. Związki zawodowe występują w imieniu swoich 

członków w negocjacjach z pracodawcami 

20. Jeśli ekonomista mówi o użyteczności pewnego dobra, to 

ma na myśli: 

a. Popyt za to dobro 

b. Przydatność tego dobra 

c. Satysfakcję z konsumpcji tego dobra 

21. Akcja jest papierem wartościowym, który: 

a. Może być emitowany przez Skarb Państwa 

b. Może być emitowany przez Spółki Akcyjne 

c. Obie odpowiedzi są prawidłowe 

22. Kto ustala kursy akcji na Giełdzie Papierów 

Wartościowych? 

a. Makler 

b. Prezes giełdy 

c. Inwestorzy dokonując transakcji kupna i sprzedaży 

23. Hossa oznacza: 

a. Wzrost Produktu Krajowego Brutto 

b. Spadek cen produktów i usług 

c. Wzrost cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie 

24. Bardziej ryzykowne papiery wartościowe to: 

a. Akcje 

b. Obligacje 

c. Ryzyko inwestycyjne w obu przypadkach jest jednakowe 

25. Wymiana bezgotówkowa, czyli towar za towar bądź usługa 

za usługę to: 

a. Cashback 

b. Barter 

c. Paypass 

26. Jakie jest oprocentowanie lokaty bankowej, jeżeli 

wpłacając 1 500 zł po roku wartość środków wzrośnie do 

1 800 zł? 

a. 10% 

b. 20% 

c. 30% 

27. Polskie banknoty wykonane są z papieru, którego głównym 

składnikiem jest: 

a. Pergamin 

b. Bawełna 

c. Włókno drewniane 

28. Prezesem Narodowego Banku Polskiego jest obecnie: 

a. Marek Belka 

b. Leszek Balcerowicz 

c. Hanna Gronkiewicz-Waltz 

29. Cena, po której spółki oferują swoje akcje na rynku 

pierwotnym to: 

a. Cena debiutu 

b. Cena emisyjna 

c. Cena nominalna 

30. Największym źródłem dochodów budżetu państwa jest/są: 

a. Podatek PIT 

b. Fundusze unijne 

c. Podatek VAT 


