
Przykładowe pytania  konkursu „Wiem na Bank”  

2016  

1. Intraprzedsiębiorczość: 

a) to synonim samozatrudnienia, 

b) to prowadzenie firmy w sektorze zaawansowanych technologii, 

c) to system zarządzania pracownikami najemnymi, uwalniający ich przedsiębiorczość 

i  kreatywność, 

d) to aktywność uczelni polegająca na komercjalizacji tworzonej przez nie wiedzy. 

 

2. Systemem gwarantowania depozytów Bankowego Funduszy Gwarancyjnego objęte są: 

a) banki, 

b) szkolne kasy oszczędności, 

c) firmy pożyczkowe, 

d) fundusze inwestycyjne 

 

3. Dzień wolności podatkowej to: 

a) jeden dzień w roku, gdy nie płacimy żadnych podatków,  

b) ten dzień w danym roku, do którego (od początku tego roku) pracowaliśmy na utrzymanie 

państwa,  

c) ten dzień w danym roku, w którym zaczynamy płacić podatki, tzn. wykorzystana została 

kwota wolna od podatków,  

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa. 

 

4. Innowacje wdrażane przez firmy z inicjatywy i w oparciu o idee zgłaszane przez 

klientów nazwiemy: 

a) podażowymi, 

b) popytowymi, 

c) sprzężonymi, 

d) niesprzężonymi. 

 

5. Odpływem z obiegu okrężnego strumieni pieniężnych jest: 

a) import, 

b) eksport, 

c) inwestycje,  

d) płatności transferowe. 

 

2017  

1. Wśród wymienionych poniżej teoretyków przedsiębiorczości, o przedsiębiorczym stylu 

zarządzania i strategiach przedsiębiorczych pisał: 

a) J.A. Schumpeter, 

b) A. Smith, 



c) J.B. Say, 

d) P. Drucker. 

 

2. Za najstarszy bank emisyjny (centralny) uznaje się: 

a) Bank Anglii 

b) Bank Włoch 

c) Bank Chin 

d) Bank Szwecji 

 

3. Płynność sektora bankowego zmniejsza się poprzez:  

a) dokonywanie operacji redyskonta weksli,  

b) lokowanie środków banków komercyjnych w banku centralnym,   

c) udzielanie kredytu lombardowego bankom komercyjnym,   

d) żadna z odpowiedzi nie jest właściwa. 

 

4. Wspólnikami w spółce partnerskiej mogą być: 

a) każda osoba fizyczna, 

b) wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania tzw. wolnych zawodów, 

c) co najmniej jedna osoba prawna, 

d) co najwyżej dwie osoby prawne 

 

5. Przedsiębiorczość akademicka: 

a) to nazwa używana wobec studentów łączących pracę i studia, głównie studentów studiów 

niestacjonarnych, 

b) to prowadzenie firmy w sektorze zaawansowanych technologii, 

c) to system zarządzania personelem stosowany przez władze wyższej uczelni, 

d) to aktywność uczelni polegająca m.in. na komercjalizacji tworzonej przez nią wiedzy. 

 

2018 

1. Zależność między wysokością opodatkowania a wielkością wpływów do budżetu 

pokazuje:  

a) krzywa Philipsa  

b) krzywa transformacji  

c) krzywa Laffera  

d) krzywa Beveridga  

 

2. Jeżeli bank centralny chce zwiększyć podaż pieniądza to właściwym działaniem będzie:  

a) emisja nowego pieniądza  

b) kupno obligacji i bonów skarbowych przez bank centralny  

c) podwyższenie stopy rezerw obowiązkowych  

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe  

 



3. Głównym źródłem dochodów budżetowych są:  

a) podatki pośrednie  

b) podatki bezpośrednie  

c) dochody z ceł  

d) dochody z prywatyzacji  

 

4. Która z poniższych osób zaliczana jest do biernych zawodowo:  

a) lekarz  

b) ksiądz  

c) emeryt  

d) inżynier  

 

5. Operacje otwartego rynku polegają na:  

a) udzielaniu pożyczek przez bank centralny bankom komercyjnym  

b) zachęcaniu inwestorów do zaciągania kredytów  

c) sprzedaży lub kupnie papierów wartościowych  

d) emisji nowego pieniądza  

 

 

UWAGA: PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI NA NASTĘPNEJ STRONIE 

 

 

  



Prawidłowe odpowiedzi:  

2016 2017 2018 

1 C 1 D 1 C 

2 A 2 D 2 B 

3 B 3 B 3 A 

4 B 4 B 4 C 

5 D 5 D 5 C 

 


