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 zapoznał-em/-am się z treścią regulaminu XIV edycji konkursu ekonomicznego „Mistrzostwa
Polski Młodych Ekonomistów” (dostępnym m.in. na stronie www.skef.pl) i akceptuję zawarte w nim warunki.
Oświadczam , że jestem uczniem klasy VII lub VIII szkoły podstawowej lub III klasy szkoły gimnazjalnej.
Jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na udział mojego dziecka /podopiecznego w konkursie „Mistrzostwa
Polski Młodych Ekonomistów” oraz oświadczam, że zapoznał-em/-am się z treścią regulaminu XIV edycji konkursu
ekonomicznego „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” (dostępnym m.in. na stronie www.skef.pl)
i akceptuję zawarte w nim warunki.
…..……..............................................................................................................
Data oraz podpis uczestnika konkursu
..…….................................................................................................................
Data oraz imię i nazwisko i podpis rodzica/opiekuna prawnego

„MISTRZOSTWA POLSKI MŁODYCH EKONOMISTÓW” – XIV EDYCJA
„Obrót bezgotówkowy. Nowoczesność i bezpieczeństwo”.
CZĘŚĆ A – TEST
Test składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru (w każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź
jest prawidłowa). Zaznacz właściwą odpowiedź.
1.




Do systemu płatniczego zaliczamy :
tylko obrót gotówkowy
obrót gotówkowy i obrót bezgotówkowy
tylko obrót bezgotówkowy

2.




Do czego najczęściej służy bankomat?
do wypłaty pieniędzy
do wymiany waluty
do doładowania telefonu

3.




Do płatności bezgotówkowych zaliczamy:
płatność kartą, e-przelew, polecenie zapłaty
tylko płatność kartą i polecenie zapłaty
tylko płatność kartą i e-przelew

4.




Największy rozwój kart płatniczych w Polsce nastąpił:
w latach 80 XX wieku
w latach 90 XX wieku
w latach 70 XX wieku

5.




Banknot, moneta, czek, karta kredytowa to:
formy pieniądza
funkcje pieniądza
cechy pieniądza

6.




Polski numer rachunku bankowego w standardzie IBAN zawiera:
21 cyfr
26 cyfr
32 cyfr
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7.




Dokończ zdanie: kod PIN to…
trzycyfrowy kod służący do potwierdzania płatności kartą w sklepach
trzyliterowy kod służący do potwierdzania transakcji internetowych opłacanych kartą
czterocyfrowy kod służący do potwierdzania płatności kartą w sklepach i wypłat
gotówki z bankomatu

8. Terminal płatniczy/terminal POS to:
 bramka płatnicza uruchomiona na komputerze, pozwalająca na akceptację płatności
bezgotówkowych
 firma zajmująca się udostępnianiem różnych metod płatności bezgotówkowych
 urządzenie umożliwiające akceptację płatności instrumentami płatniczymi np.: kartą
płatniczą
9.




Polecenie przelewu może zostać złożone:
tylko w formie papierowej
zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej
tylko w formie elektronicznej np.: bankowość elektroniczna, telefonicznie, za
pośrednictwem aplikacji mobilnej

10. Aby dokonać przelewu ze swojego rachunku musisz posiadać:
 środki na swoim rachunku, numer konta odbiorcy
 wystarczy imię i nazwisko oraz numer konta odbiorcy
 tylko numer konta odbiorcy
11. Karty płatnicze umożliwiają:
 regulowanie płatności za towary i usługi oraz dokonywanie transakcji tylko
w bankomacie i wpłatomacie
 regulowanie płatności za towary i usługi oraz dokonywanie transakcji tylko przez
Internet lub telefon
 regulowanie płatności za towary i usługi oraz dokonywanie transakcji w bankomacie,
wpłatomacie, a także przez Internet lub telefon.
12. Wygodnym rozwiązaniem dla osób regularnie płacących tą samą kwotę (np.: za
czynsz czy energię) jest zlecenie w banku:
 zlecenia stałego
 polecenia zapłaty
 polecenia przelewu
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13. Kontem internetowym można zarządzać:
 przez internet oraz osobiście poprzez wizytę w oddziale placówki banku lub Skok
 tylko przez internet
 tylko poprzez osobistą wizytę w oddziale banku lub Skok

14. Dokonując płatności zbliżeniowo powyżej jakiej kwoty należy potwierdzić płatność
kodem PIN:
 powyżej 100 zł
 powyżej 50 zł
 nie ma określonej kwoty, zawsze musimy potwierdzać przy płatnościach
zbliżeniowych
15. Większość kart płatniczych 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
16. Usługa cash-back umożliwia posiadaczom kart:
 wypłatę gotówki przy okazji płacenia za zakupy kartą w placówce handlowej
 wypłatę i wpłatę gotówki przy okazji płacenia za zakupy kartą w placówce handlowej
 wpłatę gotówki przy okazji płacenia za zakupy kartą w placówce handlowej
17. Jaka jest minimalna kwota płatności kartą?
 50 zł
 100 zł
 zgodnie z polskim prawem, nie ma minimalnej kwoty
18. Czy kartę płatniczą wydawaną do rachunku należy podpisać (z tyłu karty) zaraz po jej
otrzymaniu?
 tak, daną kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, która zgodnie z prawem ją
podpisała
 nie, podpisanie karty jest zalecane, ale nie obowiązkowe
 nie, ten obowiązek został zniesiony ponad 2 lata temu
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19. Skrót SEPA dotyczy:
 przelewu krajowego dokonywanego w złotych
 przelewu europejskiego dokonywanego w walucie EURO
 przelewu zagranicznego dokonywanego w innej walucie niż EURO
20. Zaznacz 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

21. Jaki rodzaj karty nazywany jest potocznie „elektroniczną portmonetką”?
 karta przedpłacona
 karta kredytowa
 karta obciążeniowa

22. 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

23. Kartę płatniczą można zastrzec dzwoniąc na numer telefonu:
 911
 828 828 828
 112
24. Głównym celem programu Polska Bezgotówkowa jest:
 rozpowszechnienie bezgotówkowych form płatności poprzez dotowanie
bankomatów
 rozpowszechnienie bezgotówkowych form płatności poprzez dotowanie terminali
płatniczych
 rozpowszechnienie bezgotówkowych form płatności poprzez dotowanie aplikacji
mobilnych
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25. Jaką kartą płatniczą 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

26. Kody CVV2/CVC2 służą do:
 potwierdzenia autoryzacji transakcji w bankomacie
 potwierdzenia autoryzacji transakcji w terminalu POS
 potwierdzenia autoryzacji transakcji w Internecie
27. System płatności mobilnych, który generuje jednorazowe kody to :
 Przelewy24
 Blik
 PaybyNet

28. Opłata uiszczana przez agenta rozliczeniowego na rzecz banku lub Skok wydającego
kartę z tytułu transakcji płatności (tą kartą) nosi nazwę:
 opłata chargeback
 opłata tax-free
 opłata interchange

29. Jakie elementy powinny być widoczne aby bezpiecznie zalogować się do bankowości
internetowej?
 adres strony banku lub Skok rozpoczynający się od „https” oraz symbol otwartej
kłódki
 adres strony banku lub Skok rozpoczynający się od „https” oraz symbol zamkniętej
kłódki
 adres strony banku lub Skok rozpoczynający się od „https” oraz symbol przekreślonej
kłódki
30. Bezpieczeństwo środków na rachunkach bankowych gwarantowane jest przez:
 systemy zabezpieczeń banków oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 systemy zabezpieczeń banków oraz Fundusz Bezpieczeństwa Gwarancyjnego
 systemy zabezpieczeń banków oraz Gwarantowany Fundusz Bankowy
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CZĘŚĆ B
Cześć! Mam na imię Janek. W przyszłą sobotę obchodzę 13 urodziny i postanowiłem założyć konto dla
młodzieży. Bez najmniejszych problemów przekonałem do tego pomysłu moich rodziców, którzy
uważają, że otwarcie pierwszego konta to poważna decyzja. Jedyny problem stanowi wybór
odpowiedniej oferty dostosowanej do moich potrzeb. W bankach i spółdzielczych kasach
oszczędnościowo – kredytowych można znaleźć atrakcyjne oferty mające spełnić potrzeby młodych
ludzi. Kilka słów o mnie i moich finansach. Otrzymuję od rodziców kieszonkowe w wysokości 80 zł
miesięcznie, które przeznaczam na swoje potrzeby jak np. kino, pizza czy bilet na mecz. Na razie dostaję
gotówkę, ale kiedy będę miał już własne konto to rodzice będą tam przelewać pieniądze. Niedaleko
mieszka moja ciocia, która prowadzi gospodarstwo agroturystyczne i w wolnym czasie staram się jej
pomagać. Za wykonaną pracę otrzymuję 100 zł miesięcznie. Nie chodzę tam jednak codziennie, tylko
jak mam wolny czas od nauki w szkole i kiedy oczywiście rodzice mi pozwolą. Mieszkam w niewielkiej
miejscowości na Mazurach. Najbliższa placówka banku lub Skok-u znajduje się ok. 15 km od mojego
miejsca zamieszkania. Dlatego rodzice woleliby założyć mi konto przez internet. I słusznie, sam wiele
spraw załatwiam przez internet. Powiedzieli, że oszczędność czasu jest ważna. Za to bankomat znajduje
się zaledwie dwie ulice od mojego domu. Byłbym zapomniał, dodatkowo raz na miesiąc otrzymuję
ekstra kasę 50 zł od dziadka za umycie jego samochodu. Uwielbiam piłkę nożną. Zbieram wszystko co
jest z nią związane: piłki, szaliki, stroje, zdjęcia piłkarzy... Zazwyczaj kupuję je na aukcjach
internetowych, a pieniądze do sprzedawców wysyłam przelewem (dla ścisłości – przelewami zajmuje
się moja starsza o 6 lat siostra Zosia). To ona przekonała mnie, że tak jest najszybciej i najwygodniej.
Sama robi średnio 5 przelewów miesięcznie np: opłaca rachunek za telefon. Ja z kolei 3 przelewy w
ciągu miesiąca. Zośka coś mówiła także o karcie do konta ale teraz i tak zawsze płacę gotówką. Ta moja
siostra ciągle mi powtarza, że karta płatnicza jest super wygodna. Płacisz, kiedy chcesz i jak chcesz,
dlatego obowiązkowo powinienem ją mieć. Największą bolączką Zosi są jednak zakupy, które wprost
uwielbia. Uważa, że najlepiej jest płacić kartą płatniczą. Nie trzeba nosić przy sobie gotówki, można
korzystać ze środków na koncie w każdym momencie, a czasem można nawet skorzystać ze specjalnych
ofert dla płacących kartą. Zosia korzysta ze swojej karty płatniczej stale, zwłaszcza dokonując płatności
w sklepach. Ona płaci kartą średnio 10 razy w ciągu miesiąca. Tak przynajmniej mówi. Może ona ma
rację. Po zastanowieniu sądzę, że przynajmniej 5 razy w miesiącu będę płacił kartą, którą otrzymam.
W końcu chciałbym w pełni korzystać z różnych możliwości mojego nowego konta. Ostatnio zdziwiłem
się jak mi Zośka powiedziała, że także będzie poszukiwała nowej oferty konta. Zbyt dużo teraz płaci za
różne operacje np.: za wypłatę z bankomatów płaci 10 zł miesięcznie (5 zł za każdą wypłatę). Masakra.
Chciałbym znaleźć takie konto, gdzie wypłaty z bankomatów będę miał za darmo. Myślę, że będę
wypłacał kasę ze dwa razy w ciągu miesiąca po 50 zł. Moja siostra oprócz kieszonkowego od rodziców
w kwocie 150 zł, pomaga naszej sąsiadce. Opiekując się dorywczo dziećmi, robiąc jej zakupy i sprzątając
mieszkanie zarabia ok. za 200 zł na miesiąc. Ostatnio zabrała się także za płatne korepetycje
z matematyki (8 godzin w miesiącu po 15 zł). Część swoich pieniędzy Zosia odkłada ale słyszała o koncie,
na którym można ustanowić sobie cel oszczędzania np.: wakacyjny wyjazd i odkładać określone przez
siebie kwoty. To jest dopiero samodyscyplina.
Niedawno mój kolega Tomek, który ma już konto płacił jakimś blikiem. Coś tam uruchamia na telefonie
i już zapłacone. Ja też tak będę chciał. Poza tym Tomek ma zniżkę na bilety do kina, do którego często
chodzimy. Całkiem nieźle. Pora jednak zabrać się za wybór odpowiedniej oferty.
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TABELA OPŁAT
I PROWIZJI

1.Miesięczna opłata za
prowadzenie rachunku
2.Przelew przez internet
3.Miesięczna opłata za
kartę
4.Wypłata z własnych
bankomatów w Polsce
5.Wypłata z bankomatów
(obcych) w Polsce
6. Możliwość otwarcia
konta przez internet
7.Dodatkowe korzyści

KONTO MŁODZIEŻOWE NA
„SZÓSTKĘ”
Wiek posiadacza
od 13 do 18 lat
0 zł *

E-KONTO
MŁODZIEŻOWE @
Wiek posiadacza
od 13 do 26 lat
0 zł

KONTO MŁODZIEŻOWE
„WIRTALNY ZYSK”
Wiek posiadacza
od 13 do 24 lat
0 zł (5 zł) **

0 zł
0 zł (4 zł)*****

0,5 zł (1 zł)***
0 zł (3 zł)******

0,5 zł (1zł) ****
0,5 zł *******

0 zł

0 zł

0 zł

2% min.3 zł

0 zł (2 zł)********

0 zł

tak

tak

tak

Nagroda za świadectwo z
czerwonym piaskiem 20 zł.
Program Rabatowy
„Płacenia kartą się opłaca”zniżki do 30% w sklepach
partnerskich. Bezpłatne
ubezpieczenie do karty
debetowej. Dostęp do
rachunku przez całą dobę
(przez internet, telefon,
sms). Aplikacja mobilna z
płatnościami BLIK.

Dostęp do rachunku
przez całą dobę (przez
internet, telefon, sms).
Zniżki w szkołach
językowych w całej
Polsce do 25%. Program
oszczędnościowy.
Aplikacja mobilna z
płatnościami BLIK.

Bonus – bezpłatne
doładowanie telefonu kwotą
20 zł (3 razy w ciągu roku)
przez internet. Dostęp do
rachunku przez całą dobę
(przez internet, telefon,
sms). Aplikacja mobilna z
płatnościami BLIK. Usługa
autooszczędzania.

* 0 zł opłata przy comiesięcznych wpływach powyżej 300 zł, 3 zł przy comiesięcznych wpływach do 300 zł
** 0 zł do ukończenia 18 roku życia, następnie 5 zł lub 0 zł przy wpływach min. 1000 zł w miesiącu
*** 0,5 zł dwa pierwsze przelewy w miesiącu, następne 1 zł
**** 0,5 zł za każdy przelew w ciągu miesiąca dla osób od 13-18 lat, 1 zł za każdy przelew w ciągu miesiąca dla osób
19-24 lat
***** 0zł w przypadku wykonania min. 5 transakcji kartą w miesiącu, 4 zł w przypadku wykonania poniżej 5
transakcji kartą w miesiącu
****** 0 zł po wykonaniu kartą min. 8 transakcji miesięcznie, poniżej 8 transakcji - 3 zł opłaty miesięcznej
******* 0,5 zł za każdą płatność kartą w ciągu miesiąca
******** 3 pierwsze w miesiącu wypłaty 0 zł, następne 2 zł

8

Wykorzystując wyżej podane informacje oraz tabelę opłat i prowizji wykonaj obliczenia
i odpowiedz na poniższe pytania:
1. Oblicz, jakimi środkami miesięcznie dysponuje Zosia a jakimi jej brat Janek
(*nie uwzględniaj żadnych opłat).

2. Zosia dostaje 150 zł kieszonkowego, a jej młodszy brat Janek 80 zł. O ile procent
kieszonkowe Janka jest mniejsze od kieszonkowego, które otrzymuje jego siostra?
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3. Oblicz całkowity koszt poszczególnych kont młodzieżowych dla Janka i dla Zosi. Wskaż,
która z ofert jest najkorzystniejsza (najtańsza) dla każdego z nich?
(*skorzystaj z tekstu powyżej oraz tabeli opłat i prowizji)
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4. Jak uważasz od jakiego wieku młodzi ludzie powinni mieć swoją kartę płatniczą
i dlaczego? Uzasadnij swoją decyzję.
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