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XII KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ 

TEST ETAPU WOJEWÓDZKIEGO, 2MARCA 2015 R. 

ZADANIA PRZYKŁADOWE 

1. Rozwiąż zadania na podstawie informacji zawartych w materiałach zamieszczonych w tym arkuszu orazźród-

łach wskazanych w zakresie wymagań.O ile nie jest powiedziane inaczej, podane polecenia dotyczą Polski. 

2. W każdym zadaniu zaznacz tylko jedną odpowiedź. Zanim to zrobisz, przeanalizuj wszystkie podane odpowie-

dzi i zwróć uwagę, aby zaznaczyć najpełniejszą z nich. 

 

Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź. 

Zadanie 1. (0-1) 

Czy obniżenie wysokości deficytu budżetowego w Polsce w roku 2015 w stosunku do roku poprzedniego spo-

wodowałoby obniżenie wysokości poziomu długu publicznego w 2015 r. względem roku poprzedniego? 

A. tak B. nie 

Zadanie 2. (0-1) 

Wskaź ministra finansów w rządzie Ewy Kopacz. 

A. Marek Belka B. Mateusz Szczurek C. Leszek Balcerowicz D. Jan Vincent-Rostowski 

Zadanie 3. (0-1) 

Spośród poniższych ofert lokat wybierz tę, która wykorzystuje mechanizm działania procentu składanego. 

A. Lokata na rok o oprocentowaniu 2,5% w skali roku i kapitalizacji rocznej. 

B. Lokata na rok o oprocentowaniu 2% w skali roku i kapitalizacji miesięcznej. 

C. Lokata na 2 lata o oprocentowaniu 3% w skali roku i kapitalizacji dwuletniej. 

D. Lokata na 3 lata o oprocentowaniu 8% w skali całego okresu trwania lokaty i braku kapitalizacji odsetek. 

Zadanie 4. (0-1) 

Maja założyła 6-miesięczną mLokatę Progres. Wpłaciła na nią 1000 zł. Ile odsetek otrzyma Maja po zakoń-

czeniu trwania lokaty? Odpowiedzi nie uwzględniają podatku od zysków kapitałowych – pomiń jego wpływ 

na wysokość odsetek. Poniżej zaprezentowano oprocentowanie środków na lokacie w kolejnych miesiącach 

jej trwania. 

1 miesiąc: 0,50% 2 miesiąc: 0,60% 3 miesiąc: 0,80% 4 miesiąc: 1,00% 5 miesiąc: 1,50% 6 miesiąc: 4,00% 

Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 6 miesięcy wynosi 1,40% 

A. 1000 zł * 0,014 

B. 1000 zł * 1,014 / 2 

C. 1000 zł * (0,005 * 0,006 * 0,008 * 0,01 * 0,015 * 0,04) / 2 

D. 1000 zł * [(1 + 0,005 / 12)*(1 + 0,006 / 12)*(1 + 0,008 / 12)*(1 + 0,01 / 12)*(1 + 0,015 / 12)*(1 + 0,04 / 12) - 1] 

Zadanie 5. (0-1) 

Kim jest obligatariusz? 

A. podmiotem emitującym obligacje B. podmiotem nabywającym obligacje 

Zadanie 6. (0-1) 

Uporządkuj kraje pod względem wysokości głównej stopy procentowej, która w nich obowiązuje. Uporząd-

kuj je rosnąco, tj. od najniższej do najwyższej stopy procentowej. 

A. Polska, Francja, Szwajcaria 

B. Francja, Szwajcaria, Polska 

C. Szwajcaria, Francja, Polska 

D. Szwajcaria, Polska, Francja 
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Zadanie 7. (0-1) 

Pieniądz można traktować jak każde inne dobro, które jest przedmiotem wymiany na rynku. W szczególno-

ści można mówić o popycie na pieniądz i podaży pieniądza, a także o równowadze na rynku pieniądza. Co 

jest ceną pieniądza? 

A. ilość dóbr, które możemy kupić za "1 pieniądz" (np. za 1 zł) 

B. ilość innej waluty, na którą możemy wymienić pieniądz (np. ile euro możemy kupić za 1 zł) 

C. obie odpowiedzi A i B są poprawne 

D. obie odpowiedzi A i B są błędne 

Zadanie 8. (0-1) 

Które państwo spoza strefy euro stosowało luzowanie ilościowe w ostatnich 5 latach? 

A. Grecja B. Polska C. Stany Zjednoczone 

Zadanie 9. (0-1) 

Które z poniższych państw posiada statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej? 

A. Turcja B. Macedonia C. Czarnogóra D. wszystkie z wymienionych 

Zadanie 10. (0-1) 

Ile krajów jest członkami strefy euro? 

A. 17 B. 18 C. 19 D. 20 

Zadanie 11. (0-1) 

Które z poniższych państw nie należy do strefy Schengen? 

A. Islandia B. Szwecja C. Bułgaria D. Norwegia 

Zadanie 12. (0-1) 

W którym z poniższych państw europejskich prezydent jest wybierany w wyborach bezpośrednich? 

A. Francja B. Niemcy C. Szwecja D. Stany Zjednoczone 

Zadanie 13. (0-1) 

Wskaż, czy poniższe zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Wspólną cechą urzędu Prezydenta RP oraz Prezy-

denta Federacji Rosyjskiej jest możliwość sprawowania maksymalnie dwóch kadencji przez tę samą osobę. 

A. prawda B. fałsz 

Zadanie 14. (0-1) 

Pani Maria chce wyjechać ze swoimi dziećmi na wakacje do Turcji 1 marca 2015 r.? Które z poniższych 

państw wymagają posiadania od Pani Marii wizy? 

A. Turcja, Norwegia, Stany Zjednoczone 

B. Turcja, Stany Zjednoczone 

C. Szwajcaria, Stany Zjednoczone 

D. Stany Zjednoczone 

Zadanie 15. (0-1) 

Który z poniższych krajów, zgodnie z treścią audycji „Raport o stanie świata”, cechuje się wysokim poziom 

destabilizacji politycznej spowodowany dużą liczbą różnych środowisk politycznych i religijnych, a także 

stanowi przystań dla bojowników Alkaidy? 

A. Iran B. Turcja C. Jemen D. Arabia Saudyjska 

Zadanie 16. (0-1) 

W 2011 r. w Egipcie doszło do masowych protestów przeciwko władzy. Na centralnym placu Tahrir w stolicy 

Egiptu, Kairze, miało zebrać się co najmniej milion osób w celu wyrażenia swojego niezadowolenia zarówno 

z sytuacji politycznej (wieloletnie rządy prezydenta Husniego Mubaraka o charakterze autorytarnym), jak i 

społecznej w Egipcie (bezrobocie, zła sytuacja materialna, ograniczanie swobód obywatelskich). W wyniku 

starć protestujących ze zwolennikami rządów Mubaraka życie straciły setki protestujących. Opierając się 

wyłącznie na audycji „Raportu o stanie świata” z 22.11.2014 r. wskaż, kogo zgodnie z wyrokiem z listopada 

2014 r. osądzono za tę zbrodnię. 

A. Husniego Mubaraka, ówczesnego prezydenta Egiptu 

B. demonstrantów, który przyczynili się do rozpoczęcia zamieszek 

C. Habiba al-Adliego, ówczesnego minister spraw wewnętrznych Egiptu 

D. nikogo z powyższych 
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Zadanie 17. (0-1) 

Wskaż nazwę organizacji terrorystycznej powstałej w 2014 r., której celem jest utworzenie nowego państwa 

wyznaniowego na terenie m.in. Syrii i Iraku. 

A. Jazydzi 

B. Hezbollah 

C. Peszmergowie 

D. Państwo Islamskie (ISIS) 

Zadanie 18. (0-1) 

Wskaż, czy poniższe zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. 

Jedną z osi konfliktu na Bliskim Wschodzie jest sprzeczność interesów Kurdów oraz islamistów zgromadzo-

nych w Państwie Islamskim. Obie grupy chcą stworzyć własne państwo na terenach obejmujących m.in. Sy-

rię oraz Irak. 

A. prawda B. fałsz 

Zadanie 19. (0-1) 

Zgodnie z kursem „How to build a start-up?” podczas tworzenia szablonu modelu biznesowego istotnym 

elementem jest przeprowadzenie badania. Czy prawdą jest, że ograniczanie formy badania do ankiety inter-

netowej jest niepożądane ponieważ ważną rolę odgrywa obserwacja reakcji badanych? 

A. tak B. nie 

Zadanie 20. (0-1) 

Operator sieci komórkowej Mobile Vikings Poland nagradza darmowym doładowaniem klientów, którzy po-

lecą tego operatora swoim znajomym i doprowadzą do przeniesienia przez nich numeru do tej sieci. Jaki cel 

mają działania tego typu? 

A. pozyskanie klientów 

B. utrzymanie klientów 

C. pozyskanie i utrzymanie klientów 

D. żadne z powyższych 

Zadanie 21. (0-1) 

Ala i Jacek chcą założyć stowarzyszenie, które będzie propagowało wprowadzenie w szkole podstawowej 

oceny opisowej. Czy szablon modelu biznesowego, zgodnie z informacją zawartą w kursie „How to build a 

start-up?”, nadawałby się do wypracowania modelu działalności takiego stowarzyszenia? 

A. tak B. nie 

Zadanie 22. (0-1) 

Który z poniższych elementów szablonu modelu biznesowego przeznaczony jest m.in. do planowania działań 

marketingowych? Odpowiedź oprzyj na informacjach z kursu „How to build a start-up”. 

A. grupa docelowa B. kanały dystrybucji C. relacje z klientami D. propozycja wartości 

Zadanie 23. (0-1) 

Banki kalkulują oprocentowanie kredytów hipotecznych powiększając stopę rynkową (np. WIBOR, LIBOR 

CHF) o stałą liczbę punktów procentowych. Przykładem jakiej strategii cenowej jest takie postępowanie? 

A. cena hurtowa (volumepricing) 

B. koszt + narzut (cost + mark-up) 

C. wydajne zarządzanie (yield management) 

D. wycena wartości bazująca na grupie docelowej (valuepriced) 



Klucz odpowiedzi 1/1 

Zad. Odp. 

1. B 

2. B 

3. B 

4. D 

5. B 

6. C 

7. C 

8. C 

9. D (Wcześniejsza wersja 

zadania zawierała błęd-

ną informację. Przypo-

minamy, że zgodnie ze 

źródłami Turcja jest kra-

jem kandydującym do 

UE) . 

10. C 

11. C 

12. A 

13. B 

14. B 

15. C 

16. D 

17. D 

18. A 

19. A 

20. C 

21. A 

22. C 

23. B 

 

http://europa.eu/about-eu/countries/index_pl.htm

