
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

(należy wypełnić wielkimi literami) 

Nazywam się: 

 

Nazwisko: ……………………………...………………………………….…………… 

Imię: ……………………………………………………………………………………. 

 

Mieszkam w: 

 

Ulica: ………………………………… Nr domu: ………… Nr mieszkania: ………. 

Miasto: …………………………… Kod pocztowy: …………………….…….….….. 

Województwo: …………………………………………………………..…………….. 

Tel. kontaktowy: …………………………… e-mail: …………………………….….. 

 

Szkoła, w której się uczę: 

 

Nazwa szkoły: …………………………………………………………...……….……. 

Ulica i numer: …………………………………………………………………………. 

Miasto: …………………………… Kod pocztowy: ………………………………..... 

Województwo: …………………………………………………………..…………….. 

Tel. do szkoły: ………………………….…… e-mail: ……………………………..… 

Nazwisko i imię dyrektora szkoły: ……………………………………………..…….. 

Nazwisko i imię nauczyciela: …………………………………………………….…… 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF),  

z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126 moich danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem konkursu przez 

SKEF. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu 

do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)  
 

Zapoznał-em/-am się z treścią regulaminu IX edycji konkursu ekonomicznego „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” 

i akceptuję zawarte w nim warunki.  

 

         ______________________ 

             Podpis 
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„MISTRZOSTWA POLSKI MŁODYCH EKONOMISTÓW” – IX EDYCJA 
 

                                                                             CZĘŚĆ A – TEST 

 
1. Dokończ zdanie: kod PIN to… 
 

 czterocyfrowy kod służący do potwierdzania płatności 
kartą w sklepach i wypłat gotówki z bankomatu 

 trzycyfrowy kod służący do potwierdzania płatności 
kartą w sklepach 

 trzyliterowy kod służący do potwierdzania transakcji 
internetowych opłacanych kartą 

 
2. Większość kart płatniczych, np. kart Visa, może być 
używana: 
 

 wyłącznie do płatności w „tradycyjnych” sklepach 

 wyłącznie do płatności w sklepach „tradycyjnych”  
oraz internetowych  

 do płatności w sklepach „tradycyjnych”, internetowych 
oraz do wypłat gotówki z bankomatu 

 
3. Czy bank przed wydaniem karty kredytowej dokonuje 
oceny zdolności kredytowej klienta? 
 

 tak 

 nie 

 tak, ale tylko w przypadku kart debetowych 
 
4. Jakimi rodzajami kart, np. kart Visa, można wypłacić 
gotówkę z bankomatu? 
 

 dowolną kartą 

 tylko kartą debetową 

 tylko kartą debetową lub kredytową 
 
5. Wskaż zestaw kart zawierający wyłącznie karty 
NIEPOWIĄZANE z bieżącym rachunkiem bankowym 
(nazywanym często oszczędnościowo-rozliczeniowym): 
 

 karta debetowa, karta przedpłacona 

 karta kredytowa, karta przedpłacona 

 karta kredytowa, karta debetowa 
 
6. Ryzyko kredytowe ponosi:  
 

 kredytodawca 

 kredytobiorca 

 obie powyższe odpowiedzi są poprawne 
 
 
 
 

7. Co wiąże się z terminem – „pozytywna historia 
kredytowa w BIK”? 
 

 pozytywna historia kredytowa w BIK skraca procedurę 
kredytową w banku, SKOK-u lub innej instytucji 
finansowej i pomaga w uzyskaniu lepszych warunków 
kredytu 

 pozytywna historia kredytowa w BIK oznacza, że na mój 
temat nie ma żadnych danych w BIK 

 pozytywna historia kredytowa w BIK nie ma wpływu na 
dostęp do kredytu oferowanego przez banki, SKOK-i i 
inne instytucje finansowe 

 
8. Jaki rodzaj karty nazywany jest czasami potocznie 
„elektroniczną portmonetką”? 
 

 karta przedpłacona 

 karta kredytowa 

 karta obciążeniowa 
 
9. Skimming to: 
 

 autoryzacja transakcji dokonywanych przy użyciu karty 
płatniczej 

 weryfikacja danych użytkownika karty płatniczej 
dokonywana podczas wypłaty gotówki z bankomatu 

 kradzież (skanowanie) informacji zapisanych na karcie 
płatniczej, potrzebnych do przeprowadzenia transakcji 

 
10.  Grupa podmiotów, której działalność nie podlega 
nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego to: 
 

 banki 

 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe 

 firmy pożyczkowe 
 
11.  Czy na zestawieniu transakcji dokonanych kartą 
płatniczą, np. kartą Visa, są wykazane wszystkie 
transakcje? 
 

 nie, wykazane są tylko płatności w „tradycyjnych” 
sklepach 

 nie, wykazane są tylko płatności w „tradycyjnych” 
sklepach i w sklepach internetowych 

 tak, wykazane są wszystkie płatności i wypłaty z 
bankomatów 
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12. Kasa Krajowa reprezentuje: 
 

 interesy banków spółdzielczych 

 interesy spółdzielczych kas oszczędnościowo-
kredytowych 

 interesy banków 
 
13. Monit, to inaczej: 
 

 wezwanie do zapłaty  

 rejestr dłużników 

 informator kredytobiorcy 
 
14. Ile kart kredytowych wydanych przez różne banki 
można mieć w Polsce?  
 

 zależy to wyłącznie od oceny kredytowej i decyzji 
danego banku 

 zgodnie z prawem można mieć maksymalnie 2 karty 
kredytowe 

 tylko jedną; jeśli dostaliśmy kartę kredytową w jednym 
banku, kolejnej już nie dostaniemy 

 
15. W BIK przetwarzane, gromadzone i udostępniane są 
dane: 
 

 o kredytach gotówkowych, hipotecznych, także tych 
żyrowanych, debetach w koncie, zobowiązaniach na 
karcie kredytowej 

 o kredytach gotówkowych, debetach w koncie, 
zobowiązaniach na karcie kredytowej, o niezapłaconych 
rachunkach za telefon, energię elektryczną 

 o niezapłaconych rachunkach za telefon, energię 
elektryczną, gaz 

 
16. Zaznacz zdanie niepoprawne: 

 

 żadną kartą Visa wydaną w Polsce nie można płacić za 
granicą 

 kredytowa karta Visa może być używana do płatności w 
Internecie (w zależności od decyzji banku, który ją 
wydał) 

 kredytowa karta Visa może być używana do płatności i 
do wypłat gotówki z bankomatu 

 
17. Dokończ zdanie: spłacając w terminie wyznaczonym 
przez bank tylko część zadłużenia zaciągniętego  
za pomocą karty kredytowej… 
 

 zapłacisz odsetki od niespłaconej części zadłużenia 

 zapłacisz odsetki od wypłat z bankomatów 

 obie powyższe odpowiedzi są poprawne 
 

18. Jeśli kredytobiorca uchyla się od spłaty, to wierzyciel 
może dochodzić spłaty wierzytelności: 
 

 tylko od kredytobiorcy głównego 

 tylko od poręczyciela 

 dowolnie: od kredytobiorcy albo od poręczyciela 
 
19. Karta nazywana „debetową” jest wydawana: 
 

 posiadaczowi konta bankowego (nazywanego często 
„bieżącym rachunkiem bankowym”), jako karta 
przypisana bezpośrednio do tego konta 

 każdej osobie, która o nią wystąpi; nie musi ona 
posiadać konta (bieżącego rachunku) w banku, 
wystarczy dowód osobisty 

 żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna 
 

20. Co powinniśmy zrobić, jeśli zgubimy kartę płatniczą? 
 

 niezwłocznie zastrzec ją w banku (utratę karty należy też 
zgłosić policji) 

 zastrzec ją w banku przed końcem dnia roboczego, na 
wypadek gdybyśmy ją odnaleźli 

 nie musimy nic robić, systemy bankowe same zareagują 
na ewentualne transakcje oszukańcze 

 
21.  Kiedy możemy wyrazić zgodę na przetwarzanie 
informacji o naszych terminowo spłacanych 
zobowiązaniach po zakończeniu ich spłaty? 
 

 w momencie podpisywania umowy kredytowej 

 po spłacie zobowiązania 

 zarówno w momencie podpisywania umowy 
kredytowej, podczas spłacania zobowiązania jak i po 
jego spłacie 

 
22.  Jaka organizacja skupia spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo-kredytowe z całego świata? 
 

 Globalna Rada Związków Kredytowych 

 Światowa Rada Ruchu Spółdzielczego 

 Światowa Rada Unii Kredytowych 
 
23.  Kredytobiorca wpada w pętlę zadłużenia, gdy: 
 

 zaciąga kolejne kredyty, aby spłacać wcześniej 
zaciągnięte zobowiązania 

 zaciąga kredyt konsolidacyjny 

 zaciąga kredyt refinansowy 
 
 
 
 



 

4 

 

24. Zapłaciliśmy kartą, np. kartą Visa, w sklepie 
internetowym – ale zamówiony towar nie został 
dostarczony; czy mamy prawo ubiegać się o zwrot kwoty 
opłaconej kartą? 
 

 tak (na warunkach określonych w umowie o kartę 
zawartej z bankiem, SKOK lub inną instytucją finansową, 
która ją wydała) 

 tak, ale tylko do równowartości 150 euro 

 nie, nie jest to niestety możliwe 
 
25. Instytucje gromadzące dane o nierzetelnych  
dłużnikach to: 
 

 biura informacji generalnej 

 biura informacji gospodarczej 

 biura inspekcji gospodarczej 
 
26. Dostęp do informacji gromadzonych przez Biuro 
Informacji Kredytowej posiadają: 
 

 jedynie banki i SKOK-i 

 jedynie konsumenci usług finansowych 

 żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna  
 
27. Jaką kartą płatniczą, np. kartą Visa, może zgodnie z 
prawem posługiwać się zarówno jej użytkownik, jak i 
każdy członek jego najbliższej rodziny? 
 
 

 żadną; z karty może korzystać wyłącznie jej prawomocny 
użytkownik 

 kartą kredytową 

 kartą debetową 

 

28. Przyjmijmy, że cykl rozliczeniowy karty kredytowej 
rozpoczyna się 5. dnia każdego miesiąca, a kończy 4. dnia 
następnego miesiąca (np. od 5 kwietnia 2014 r. do 4 maja 
2014 r.). Data spłaty zadłużenia wyznaczona jest np. na  
28. dzień każdego miesiąca (np. 28 maja 2014 r.). Jeśli 
dokonałeś zakupu w dniu 8 czerwca 2014 r. to, aby nie 
płacić odsetek od kredytu zaciągniętego na karcie musisz 
spłacić swoje zadłużenie najpóźniej w dniu: 
 

 28 czerwca 2014 r. 

 28 lipca 2014 r. 

 28 sierpnia 2014 r. 
 
29. Za pośrednictwem jakiego systemu płatności 
internetowych Stefan Kumaty zapłacił za router? 
 

 PayPal 

 Dotpay 

 PayU 
  
30. Ile wynosi RRSO kredytu zaciągniętego przez rodziców 
Stefana, o którym mowa w opowiadaniu? 
 

 0 procent 

 13 procent 

 63 złote
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CZĘŚĆ B – PYTANIA OTWARTE 

 

1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów współorganizował kampanię „Nie daj się 

nabrać, sprawdź zanim podpiszesz”. Wymień przynajmniej jedną instytucję, która była 

również współorganizatorem oraz podaj 4 zasady bezpiecznych pożyczek, które 

promowała wspomniana kampania. 
 

 
 

2. Wymień przynajmniej 5 sposobów płatności internetowych za zakupy dokonane przez 
Internet. 
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3. Wymień 5 różnic pomiędzy kartą kredytową a kartą debetową. 

  

4. Co wpływa na zdolność kredytową? Wymień przynajmniej 5 czynników. 

 
 

5. Wymień przynajmniej 5 zasad bezpiecznego korzystania z kart płatniczych. 
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CZĘŚĆ C – ZADANIE OPISOWE 

 

(zakres objętościowy pracy: objętość pracy nie może być mniejsza niż 1800 i nie większa niż 5400 znaków ze spacjami ) 

Część I 
 
Rodzina Kumatych (bohaterów opowiadania) rozważa zmianę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 
(ROR). Stefan z dziećmi zapoznał się z ofertą wielu kont w instytucjach finansowych i spośród nich 3 wydają 
się najbardziej odpowiednie. Pomóż rodzinie i wybierz propozycję, która jest dla nich najlepsza biorąc pod 
uwagę jej potrzeby i dokonywane operacje związane z posiadanym rachunkiem.  
Wykonaj obliczenia, sporządź zestawienie, podaj odpowiedź i uzasadnij pisemnie swój wybór. 

Założenia: 

- miesięczne wpływy na konto: około 4.500 zł; 
- transakcje kartą debetową w punktach usługowo-handlowych: minimum 10 miesięcznie na kwotę około 
1600 zł; 
- konto wspólne dla małżonków, stąd konieczność posiadania 2 kart do konta; 
- przelewy internetowe: 5 przelewów/mc.; 
- zlecenia stałe: 7 przelewów/mc.; 
- wypłata gotówki z bankomatu: założenia: 4 wypłaty/mc. z bankomatów własnych instytucji finansowej na 
kwotę około 300 zł, 2 wypłaty po 50 zł/mc. z bankomatów ‘obcych’. 
 

 Konto „Pogodne” Konto „Słoneczne” Konto „Przyjazne” 

Opłata za prowadzenie rachunku 2 zł 8 zł* 3 zł 

Opłata roczna za wydanie karty 15 zł 20 zł 20 zł** 

Miesięczna opłata za obsługę karty 5 zł*** 5 zł*** 1 zł 

Opłata za przelewy internetowe 0 zł 0 zł 0,5 zł 

Opłata za zlecenia stałe 0 zł 0,5 zł 0,5 zł 

Opłata za wypłaty z bankomatów 0 zł**** 0 zł 0 zł***** 

Oprocentowanie rachunku 0,2% 0% 0,5% 
 

* 0 zł, jeśli miesięczne wpływy na konto wynoszą min. 2.000 zł 
** opłata za wydanie pierwszej karty w każdym roku, karty dla współposiadaczy konta są bezpłatne 
*** 0 zł, jeśli dokonano transakcji w punktach handlowo-usługowych za min. 300 zł 
**** 0 zł – bankomaty własne instytucji finansowej; 5 zł – bankomaty inne 
***** 0 zł – bankomaty własne instytucji finansowej; 4% wartości wypłaconej kwoty, jednak nie mniej niż 
4 zł 

 

Część II 

Asia (bohaterka opowiadania) zachęcona poczynaniami swojej rodziny poprosiła rodziców o założenie 

konta młodzieżowego. Opisz historię pierwszego internetowego zakupu Aśki. 
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