
Ankieta nr 2
PO

wypełnieniu formularza zgłoszeniowego 
i udzieleniu odpowiedzi na pytania i zadanie konkursowe.

Będziemy wdzięczni za rzetelne wypełnienie ankiety i udzielenie tylko jednej odpowiedzi 
na każde pytanie stawiając znak X. Twoje odpowiedzi są poufne i będą wykorzystane jedynie 
w zbiorczych zestawieniach do celów badawczych.

wiekimię i nazwisko

miejscowośćklasa
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CZĘŚĆ A

PYTANIE ODPOWIEDŹ A ODPOWIEDŹ B ODPOWIEDŹ C

1. Twórcą reformy walutowej 
i „ojcem” polskiego złotego był:

Władysław  
Grabski

Leopold  
Kronenberg 

Feliks  
Młynarski

2. Recto verso to: inaczej znak 
wodny druk obustronny hologram

3.

Emisja pieniadza polega na wprowa-
dzeniu do obiegu pieniężnego 
złotych i groszy. W Polsce 
realizowana jest wyłącznie przez:

Narodowy  
Bank Polski

Komisję Nadzoru 
Finansowego

Polską Wytwórnię 
Papierów  
Wartościowych

4.

Przed denominacją polskiego 
złotego chleb kosztował 7 000 PLZ 
(oznaczenie kodowe przed 
denominacją - PLZ). Po denominacji 
(w 1995 roku) cena chleba wynosiła:

70 PLN 7 PLN 0,70 PLN

5.
Karty płatnicze, przelewy 
elektroniczne, elektroniczne 
polecenie zapłaty zaliczamy do:

elektronicznych 
instrumentów 
płatniczych

gotówkowych  
systemów  
płatniczych

elektronicznych 
systemów  
gotówkowych

6.
Wizerunek którego z królów polskich 
widnieje na aktualnie będącym 
w obiegu banknocie 500 zł?

Władysław Jagiełło Jan III Sobieski Zygmunt I Stary

7. Narodowy Bank Polski to bank: komercyjny spółdzielczy centralny

8.
Ile nominałów obiegowych monet 
jest aktualnie prawnym środkiem 
płatniczym w Polsce?

pięć dziewięć sześć

9.
W wyniku reformy walutowej 
w 1924 roku powołano 
w Warszawie:

Bank Handlowy Bank Emisyjny Bank Polski SA

10.
Podstawowe narzędzie Banku 
Centralnego w walce o stabilność 
cen to m.in.:

bezpieczeństwo 
systemu  
bankowego

stopy  
procentowe

nadzór  
bankowy



CZĘŚĆ B

1. Czy zainteresował Cię temat  XV edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”?  
(postaw X przy wybranej (tylko jednej) przez Ciebie odpowiedzi)

 ☐ tak  

 ☐ nie  

 ☐ trudno powiedzieć 

2. Dlaczego wzięłaś/-eś udział w XV edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”?  
(postaw X przy wybranej (tylko jednej) przez Ciebie odpowiedzi)

 ☐ zainteresował mnie temat konkursu   

 ☐ otrzymałem dodatkową ocenę w szkole 

 ☐ chciałam/-em sprawdzić swoją wiedzę 

 ☐ namówili mnie rodzice, koledzy, koleżanki, nauczyciele, znajomi…  

 ☐ trudno powiedzieć  

 ☐ z innych powodów ( jakich?) ……………………………………………………………………………………….

3. Oceń jak zmieniła się twoja wiedza w zakresie poniższych zagadnień, używając szkolnej skali ocen 
(postaw 1 – 6  w każdej pustej rubryce)

Zagadnienie Twoja wiedza przed wypełnieniem 
pytań i zadania konkursowego.

Twoja wiedza po wypełnieniu pytań 
i zadania konkursowego.

Rola i misja Narodowego Banku 
Polskiego

Dzieje pieniądza polskiego 1918-2020

Bezgotówkowe formy płatności

Zabezpieczenia polskich banknotów

4. Czy uważasz, że zdobyta wiedza i umiejętności w zakresie tematyki konkursu będą dla Ciebie 
użyteczne w przyszłości?

 ☐ tak   

 ☐ nie    

 ☐ trudno powiedzieć  

5. Czy fakt, że biorąc udział w tym konkursie musiałaś/-eś się do niego samodzielnie przygotować, 
zmienił twoje nastawienie do samodzielnego uczenia się (samokształcenia).

 ☐ tak   

 ☐ nie    

 ☐ nie wiem  
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