
POZIOMO:

1. zdolność pieniądza do przechowywania wartości
2. pośrednik giełdowy
3. stan rachunku lub konta
4. punkt wymiany walut
5. waluta zjednoczonej Europy
6. spadek cen kursu papierów wartościowych na giełdzie
7. podatek nałożony na towary przewożone przez granicę
8. podstawowy lub równoległy na giełdzie warszawskiej
9. cena waluty w walucie krajowej
10. symbol lub znak firmowy
11. udzielany przez bank
12. papier wartościowy notowany na giełdzie
13. wskaźnik giełdowy lub dzienniczek studencki
14. naliczone od zgromadzonego kapitału
15. „minus" na koncie
16. setna część złotówki
17. zdolność pieniądza do przechowywania wartości
18. oprocentowana w banku.

ZADANIE 2 Kwotę 40.000 zł przeznaczono w częściach na dwie opcje 
finansowe. Część tej kwoty umieszczono na lokacie w banku 
oprocentowanej 4% rocznie. Resztę kwoty przeznaczono na obligację 
roczną oprocentowaną 6%.Gdyby całą kwotę 40.000 zł ulokowano w 
obligacjach uzyskałoby o 500 zł więcej odsetek niż obecnie. Jaką kwotę 
ulokowano na lokatę, a jaką w obligacje?

ZADANIE 3 Kapitał 20.000 zł ulokowano na rok w inwestycję finansową o 
stopie procentowej równej 12% rocznie. Oblicz uzyskane od kapitału 
odsetki, zakładając, że zostanie on ulokowany:

a) w pełnej wysokości od 1 stycznia
b) w dwóch równych ratach w dniach od 1 stycznia i 1 lipca
c) w czterech równych ratach od 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca, 1 

października.

ZADANIE 4 Ułóżcie hasło, slogan, które trafnie i przekonywująco będzie 
reklamowało nową lokatę terminową w Spółdzielczej Grupie Bankowej 
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu.



Konkurs wiedzy ekonomicznej

ETAP DRUŻYNOWY

SZKOŁA:........................................................................

ZADANIEl Rozwiążcie krzyżówkę, a następnie odczytajcie według wzoru

hasło i wyjaśnijcie jego znaczenie.
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Konkurs wiedzy ekonomicznej

ETAP INDYWIDUALNY

Imię i nazwisko:......................................................

Szkoła:....................... ..........................................

ZADANIE 1 Ustal, jakie pojęcie ekonomiczne opisuje podana definicja:

1) odpowiedzialność sprzedawcy za dobry stan sprzedawanych produktów, 
polega na zobowiązaniu sprzedawcy do bezpłatnej naprawy lub wymiany 
wadliwego towaru w określonym czasie.

2) osoba nabywająca towary lub usługi w celu ich zużycia na własne 
potrzeby

3) nauka o regułach gospodarowania ograniczonymi zasobami, którymi 
trzeba zaspokoić stale rosnące potrzeby

4) przewaga wydatków nad dochodami, powoduje zwykle konieczność 
ograniczenia wydatków

5) znak urzędowy ułatwiający obrót towarowy i dokonywanie transakcji



ZADANIE 2 Z p o d a r.: ' . erz *

1. Kraje „ starej" Unii, które nie |azyjęl

A. Irlandia, Islandia, Nor.veę =
B. Wielka Brytania, Szwecja, HotmeĘ/a
C. Wielka Brytania, Szv.ec:= ^2" 3
D. Wielka Brytania, Irlandia, N uw ega

2. Numer rachunku bar<c.-.e::

A. 24 cyfr
B. 26 cyfr
C. 28 cyfr
D. 30 cyfr

3. Kod PIN kart płatniczych składa się z:

A. 3 cyfr
B. 4 cyfr
C. 5 cyfr
D. 6 cyfr

4. Stan konta po każdej operaqi finansowej:

A. pieniądze
B. saldo
C. premia
D. odsetki

5. Prezesa NBP powołuje:

A. Sejm
B. Prezydent
C. Sejm i Senat
D. Rada Polityki Pieniężnej

6. Ile rodzajów monet groszowych jest w Polsce:

A. 3
B. 5
C. 4
D. 6

7. Jaki znak wodny znajduje się na banknocie o nominale 100 zł
A. trójkąt
B. koło
C. krzyżyk
D. romb



8. Stopy procentowe dla Banku Centralnego ustala:

A. NBP
B. minister finansów
C. Rada Polityki Pieniężnej
D. prezydent

9. Wyłączne prawo do emisji pieniądza ma:

A. NBP
B. minister finansów
C. Rada Polityki Pieniężnej
D. prezydent

10. Trwały wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce to:

A. hossa
B. inflacja
C. tezauryzacja
D. deprecjacja

ZADANIA 3
Na podstawie wyciągu odpowiedz na poniższe pytania:

Bank Spółdzielczy w Gostyniu

Nr rachunku Rodzaj rachunku Waluta rachunku

33 1020 1664 0000 2511 0054 1234 ROR na własne żądanie PLN

Data wystawienia Data rozliczenia odsetek Posiadacz rachunku

04-04-2008 01-05-2008 Jan Kowalski

Ul. Gimnagalna 12/21 

Stopa % 7,00 42-700 Lubliniec

Data operacji Opis operacji Kwota operacji Saldo poprzednie z wyciągu:

10-03-2008 Wypłata kartą 600,00 Z dnia 04-03-2008

15-03-2008 Pobory 1170,60 Kwota: 1339,31

20-03-2008 Wypłata kartą 500,00

01-04-2008 Zapłata kartą 167,60 Saldo: ????



1. W jakiej walucie posiadał rachunek pan Jan? ..........................

2. Jaką kwotę miał pan Jan przed wpłynięciem wpłaty?........................

3. Kiedy wpłynęły pobory na konto pana Jana? ..........................

4. Ile zarobił pan Jan w ciągu ostatniego miesiąca? ..........................

5. Jak oprocentowany jest jego rachunek? ..........................

6. Kiedy bank dopisze odsetki do rachunku? ..........................

7. Jakie obecnie jest saldo rachunku? ..........................

ZADANIE 4
Szacuje się, że budowa pewnej inwestycji ma wynieś 6 min złotych. 
Inwestorzy zakładają, że po uruchomieniu będzie przynosiła ona średnio 
20 000 zł zysku dziennie. Oblicz:

a) po ilu dniach zwróci się koszt budowy,
b) po ilu dniach inwestycja przyniesie pierwszy milion zysku?

ZADANIE 5
Wykres przedstawia ceny skupu oraz ceny sprzedaży dolara w pewnym 
kantorze:

Ustal, który wykres przedstawia cenę skupu i cenę sprzedaży dolara i 
odpowiedz na pytania:
1) w dniu 17.08. zakupiono w kantorze 500$, a 20.08. sprzedano je. Ustal 
wynik na tej operacj,
2) w dniu 17.08. kantor odkupił 2000$, które następnie sprzedał 21.08. 
po aktualnym kursie. Ile kantor zarobił na tej operacji?
3) w dniu 21.08. kantor odkupił 1000$, które wcześniej sprzedał w dniu 
18.08.. Czy kantor zarobił czy stracił na tej operacji i ile?


