
1. Umowa kredytowa powinna określać: 
a) strony umowy,  
b) wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany, 
c)  terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytodawcy środków pieniężnych. 

 
2. Zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie to: 

a) zdolność kredytowa,  
b) zdolność do czynności prawnych,  
c) płynność finansowa. 

 
3. W razie stwierdzenia przez bank kredytujący, że warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane okres 
wypowiedzenia umowy kredytu wynosi: 

a) 14 dni, 
b) 30 dni, 
c) 60 dni. 

 
4. Poręczenie banku jest: 

a) zobowiązaniem niepieniężnym, 
b) zobowiązaniem pieniężnym, 
c) żadne z powyższych.  

 
5. Umowa kredytu zawsze musi być wyrażona: 

a) tylko cyfrowo oraz określać walutę w jakiej kredyt jest udzielany i spłacany,  
b) tylko słownie oraz określać walutę w jakiej kredyt jest udzielany i spłacany, 
c) cyfrowo i słownie oraz określać walutę w jakiej kredyt jest udzielany i spłacany. 

 
6. Umowa kredytowa jest: 

a) umową odpłatną, ponieważ kredytobiorca zobowiązuje się zapłacić odsetki i prowizję,  
b) umową zastrzeżoną wyłącznie dla banku,  
c) umową, w której oznaczony jest termin na jaki została zawarta. 

 
7. Wynagrodzenie kredytodawcy za pół roku, gdy kwota kredytu wynosi 500 zł, a roczna stopa procentowa 10% to: 

a) 10 zł, 
b) 25 zł, 
c) 50 zł. 

 
8. Tylko banki mogą: 

a) udzielać gwarancji bankowej,  
b) udzielać kredytów,  
c) udzielać pożyczek.  

 
9. Dewizowy kredyt inwestycyjny: 

a) jest uruchamiany zawsze w transzach,  
b) celem tego kredytu jest zwykle finansowanie transakcji  dokonywanych z kontrahentami zagranicznymi,  
c) zabezpieczeniem spłaty kredytu są często wpływy na rachunek walutowy z tytułu eksportu.  

 
10. Wskaż cechy kredytu płatniczego:  

a) odnawialny,  
b) nieodnawialny,  
c) krótkoterminowy charakter. 

 
11. Które pozycje zaliczamy do kosztów kredytu? 

a) prowizja przygotowawcza,  
b) odsetki,  
c) koszty zabezpieczeń.  

 
12. Dewizy to: 

a) zagraniczne środki płatnicze,  
b) papiery wartościowe,  
c) złoto dewizowe.  

 
13. Kredyt dewizowy można otrzymać w: 

a) walutach obcych,  
b) papierach wartościowych,  
c) złocie.  

 
14. Osobie fizyczne, prawnej lub jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie mają zdolności 
kredytowej bank: 

a) nie może udzielić kredytu,  
b) może udzielić kredytu w przypadku ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia jego spłaty,  
c) może udzielić kredytu pod warunkiem przedstawienia programu naprawy gospodarki podmiotu, którego 
realizacja zapewni uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie.  



 
15. Zarząd banku jest obowiązany niezwłocznie zgłosić do Komisji Nadzoru Bankowego każdorazowe przekroczenie 
granicy …..…. funduszy własnych banku w odniesieniu do wierzytelności banku lub udzielonych przez bank 
zobowiązań pozabilansowych obciążonych ryzykiem jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub 
organizacyjnie:  

a) 10%,  
b) 15%,  
c) 20%.  

 
16. Komisja Nadzoru Bankowego określa szczegółowe warunki udzielania gwarancji bankowych i poręczeń 
udzielanych przez banki w drodze: 

a) ustawy,  
b) rozporządzenia,  
c) zarządzenia.  

 
17. Odpowiedzialność majątkowa przedsiębiorcy – osoby fizycznej obejmuje: 

a) majątek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,  
b) cały majątek przedsiębiorcy,  
c) majątek małżonka, gdy nie mają podpisanej intercyzy.  

 
18. Kredyt kasowy: 

a) ma charakter długoterminowy,  
b) musi być spłacony w całości w okresie oznaczonym terminem,  
c) udzielany jest w formie linii kredytowej w rachunku bieżącym.  

 
19. Wskaż cechy dewizowego kredytu obrotowego konwertowanego: 

a) udzielany w rachunku kredytowym,  
b) kredytobiorca ma prawo konwertowania waluty kredytu,  
c) konwersja obejmuje tylko kwotę kredytu wykorzystanego.  

 
20. LIBOR: 

a) stanowi podstawowy element określający poziom oprocentowania kredytów,  
b) stopa oprocentowania depozytów międzybankowych w Berlinie,  
c) odpowiednik WIBOR. 

 
21. Regulacje związane z udzielaniem kredytów bankowych zawarte są głównie w: 

a) ustawie Prawo bankowe,  
b) regulaminach i umowach kredytowych,  
c) wewnętrznych instrukcjach banków.  

 
22. W celu wspólnego skredytowania dużych z reguły przedsięwzięć gospodarczych banki mogą zawrzeć umowę o 
utworzeniu: 

a) holdingu,  
b) spółki bankowej,  
c) konsorcjum bankowego.  

 
23. Osobiste zabezpieczenie kredytu obejmuje: 

a) przelew wierzytelności,  
b) zastaw ogólny,  
c) pełnomocnictwo. 

 
24. Rzeczowe zabezpieczenie kredytu obejmuje:  

a) kaucję, 
b) hipotekę, 
c) przewłaszczenie na zabezpieczenie.  

 
25. Roszczenia z gwarancji aż do zupełnego zaspokojenia roszczeń wierzyciela można kierować do: 

a) banku, który udzielił gwarancji,  
b) banku, który potwierdził gwarancję,  
c) żadne z powyższych.  

 
26. Do poręczeń udzielanych przez banki stosuje się przepisy: 

a) Kodeksu cywilnego,  
b) Kodeksu karnego,  
c) Kodeksu postępowania administracyjnego.  

 
27.  Bank przy udzielaniu kredytów w stosunku do swoich akcjonariuszy: 

a) nie może stosować korzystniejszych warunków,  
b) może stosować korzystniejsze warunki,  
c) prowadzi osobną ewidencję.  

 



28. Akredytywa pieniężna musi zawierać: 
a) nazwę i adres osoby upoważnionej do dokonywania wypłat, 
b) kwotę i walutę akredytywy,  
c) termin jej ważności.  

 
29. Roszczenia z tytułu gwarancji bankowych przedawniają się z upływem: 

a) 3 lat,  
b) 6 lat,  
c) 10 lat. 

 
 30. Kredyt obrotowy to kredyt na sfinansowanie: 

a) bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  
b) nakładów gospodarczych w celu powiększenia istniejącego majątku,  
c) dowolnego celu.  

 
31. Uruchomienie części lub całości kredytu złotowego w walucie obcej jest realizowane po kursie: 

a) sprzedaży dla dewiz,  
b) zakupu dla dewiz,  
c) średnim dla dewiz.  

 
32. Spłata części lub całości kredytu złotowego w walucie obcej jest dokonywana wg kursu dla: 

a) sprzedaży dewiz obowiązującego na moment spłaty,  
b) kupna dewiz obowiązującego na moment spłaty,  
c) kupna dewiz obowiązującego na moment zaciągnięcia kredytu.  

 
33. W Polsce stosowane są następujące rodzaje faktoringu: 

a) faktoring pełny, 
b) faktoring niepełny,  
c) faktoring właściwy.  

 
34. Dodatnia różnica między ceną nabycia instrumentu finansowego a jego ceną rynkową uzyskaną w momencie 
sprzedaży to:  

a)  prowizja,  
b) zysk kapitałowy,  
c) dochód netto.  

 
35. Dynamiczna metoda oceny efektywności inwestycji bazuje na: 

a) zaktualizowanej wartości netto,  
b) wewnętrznej stopie  zwrotu,  
c) wskaźniku opłacalności inwestycji.  

 
36. Próg rentowności jest to: 

a) wielkość przy której firma nie wykazuje ani zysku, ani straty,  
b) wielkość przy której firma osiąga zysk,  
c) wielkość przy której firma osiąga stratę.  

 
37. Rodzaje leasingu: 

a) leasing operacyjny,  
b) leasing gotówkowy, 
c) leasing finansowy.  

 
38. Awal to: 

a) odmowa akceptacji,  
b) ubezpieczenie kredytu, 
c) poręczenie wekslowe. 

 
39. Prowizja za gotowość: 

a) naliczana jest od niewykorzystanej części kredytu postawionego do dyspozycji kredytobiorcy,  
b) płatna jest po okresie, za który jest naliczana,  
c) naliczana jest od wykorzystanej części kredytu postawionego do dyspozycji kredytobiorcy.  

 
40. Wskaźnik szybkiej płynności finansowej: 

a) jest stosunkiem aktywów łatwo zbywalnych do zobowiązań bieżących,  
b) jest relacją sprzedaży do przeciętnego stanu należności,  
c) określa jak długo środki firmy zamrożone są w zapasach. 


