
1. Kontrakty terminowe na akcje s ółk' , 
w Warszawie S.A. w syst . P 1 ;T! notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych 

80 050 
em1e notowan ciągł h K . . . 

, I. Kurs ostatniej tra k .. . yc · urs otwarcia został ustalony na poz10m1e 

0,0001. Arkusz zleceń w faz~!~
1
:f~ w~n~sJ 78,9500. Minimalna wielkość zmiany ceny wynosi 

wan ciągłych przedstawiał się następująco: 

KUPNO LIMIT 

30 

80,0501 
78,8780 
77,7870 

SPRZEDAŻ 

25 
50 

W skaż, które z poniższych I , . , 

d . b . . . z ecen moze zostac wprowadzone do arkusza zleceń zgodnie z 

zasa ami o ow1ązuJącym1 na Giełdzie: 

I. kupno 11 szt. z lim_ite~ realizacji 78,9500 i limitem aktywacji 78,7870; t< 

IL kupno 1~ szt. bez l~m~tu realizacji i limitem aktywacji 80,0500; ":' 

III. sprzed~ 13 szt. z hm_1te~ realizacji 77,7878 i limitem aktywacji 77,7878; " 

IV. sprzedaz 14 szt. bez hm1tu realizacji i limitem aktywacji 80,050 l. .x 

A. zlecenie I i zlecenie II; 
l"JJ.. zlecenie II i zlecenie III; 
"-C. zlecenie IV; 
D. zlecenie I i zlecenie IV. · 

2. Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi aktywa funduszu inwestycyjnego mogą być wyceniane, a zobowiązania ustalane 

w walucie obcej, określonej w jego statucie, pod warunkiem że zgodnie z polityką inwestycyjną 

tego funduszu lokaty nabyte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej za tę walutę obcą lub 

denominowane w tej walucie obcej stanowią co najmniej: 

A. 25% wartości aktyvvć 1N fi:.ndw;z,u; 

B. 33% wartości aktywóv, fofr:\.:.''.!i.u; 

<fi. 50% wartości aktywów Lmd:,,::?.u; 

D. żadne z powyższych. 

3. Zgodnie z Regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Giełdy 

wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego: J) 

A. na wniosek członka giełdy; 
B. na wniosek co najmniej 10% akcjonariuszy emitenta; -<. . . . 

c. na żądanie Sądu lub Prokuratora Generalnego, zgłoszone zgodme z przep1sam1 Ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi; x . . . 
@.na żądanie Komisj~ Nadzoru Fin~nsowego zgłoszone zgodme z przep1sam1 Ustawy o 

obrocie instrumentami finansowym1. 
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4 'ez. eli inwestor odkłada po 3.400,00 PLN na koniec każdego kwartału na . . . . , . . swoJt Czędnościowe z kwartalną kap1talizacJą odsetek, to po ilu latach oszczędzania s "''",, o~ 
urna • oszczędności na tym koncie będzie równa 58.676,86 PLN, jeżeli oprocentowanie tego t~,, • 

()I'\\~ wynosi 4% w skah roku? 

A.2; 

~4; 
C. 8; 
D. 16. 

5. Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi spółka prowadząca rynek regulowany może czasowo zawiesić lub ograniczyć obrót instrumentami finansowymi w przypadku znacznego wahania cen tych instrumentów finansowych na tym rynku, na okres nie dłuższy niż: 

®· miesiąc; 
B. 45 dni; 
C. 2 miesiące; 
D. żadne z powyższych. 

6. Wskaż, za pomocą którego z poniższych wskaźników mierzy się, o ile lepszą rentowność ma dany portfel w stosunku do portfela wybranego w wyniku zastosowania modelu polityki „kupuj i trzymaj" i o takim samym ryzyku: 

A. wskaźnika dywersyfikacji brutto; 
B. wskaźnika dywersyfikacji netto; 

(9,. wskaźnika selektywności; 
D. wskaźnika ryzyka. 

7. Jeżeli suma wartości bieżących wszystkich ujemnych ~ner,ływów występujących w projekcie wynosi 9.193,00 PLN, przy NPV na poziomic 4.l. K .35 fLY._ to i!e wynosi indeks zyskowności (ang. Profitability Index) projektu? 

A. 0,45; 
B. 0,55; 
C. 1,22; 

19. 1,45. 
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8. Zgodnie ze Szczegółowymi Zasad • Ob 
0

. . 
. ' mrn rotu 1eldowego w systemie UTP w systemie 

animatora rynku przedmiotem obrotu mogą być: ' 

A. ~keje o ~iskiej płynności; )< 1 
B. Jednostki uczestnictwa; ( 1 , d> 
~ obligacje skarbowe; 5h;,µJ 

. instrumenty strukturyzowane bez dźwigni. 

9
· _zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Obrotu Giełdowego w systemie UTP, w systemie 

animatora rynku f~a ma miejsce o godzinie: 

(J.. 08:30; J 
t@. 09:00; /3, 

C. 09:05; 

D. żadna z powyższych. 

10. W Spółce KAND roczna sprzedaż netto za 2020 r. wyniosła 123.000 PLN, zaś średni stan 
należności za ten sam rok wyniósł 21.400 PLN. Bazując na powyższych danych, obrót 
należnościami (receivables tumover) oraz średni okres inkasa (average collection period), przy 
założeniu liczby dni w roku równej 365, wyniosły odpowiednio: 

@ obrót należnościami 5,75 a średni okres inkasa 63,5 dni; 
B. obrót należnościami 5,75 a średni okres inkasa 29,7 dni; 
C. obrót należnościami 4,51 a średni okres inkasa 54,9 dnia; 
D. obrót należnościami 4,51 a średni okres inkasa 21,9 dnia. 

11. Jakiej wysokości kredyt zaciągnął inwestor w chwili obecnej, jeżeli odsetki, jakie zapłaci 

wraz z 58 ratą, wynoszą 3.598 PLN, natomiast nominalna roczna stopa procentowa wynosi 

8,40%, a kredyt spłacany jest ~raz z odsetkami w 132 ratach pł;Tych na koniec każdego 

miesiąca metodą równych rat kapitałowych? ◊ 1 ~ 

A. 75.387 PLN; 
B. 519.191 PLN; 

. ćJ· 904.640 PLN; 
D. 916.865 PLN. 

,, ( o,og~) 
t,~fl)g: ~.2. ?-~. ~ 
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12. Zgodnie z ustawą o obligacjach emitent moż~ ~mitowa~ obli?acje niepodJegaj c 

z zastrzeżeniem określonym w ustawie, uprawnra~ące. obl!gatanusza do otrzYnl~ e ~Y"-." 

1. 
· ą obl1gacramr an1a I\ 

przez czas nieoznaczony. Ob 1gac3e te zwane s 'J • 
c:iu~~~\ 

.A. przychodowymi; 

@. wieczystymi; 

C. z prawem pierwszeństwa; 

D. podporządkowanymi. 

13. Zgodnie z ustawą Kodeks spółek handlowych spółką kapitałową jest: 

A. wyłącznie spółka akcyjna; 
. . . , . 

B. spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpow1e~z1alnosc1
ą; 

~ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
, spółka akcyjna i prosta spółka akcy3na; ,) 

D. wyłącznie spółka z ograniczoną odpowiedzialnośc
ią i spółka akcyjna. 

14. Ile wynosi zwrot z portfela rynkowego, jeżeli rynkowa wartość długu spółki WFW to 164 

PLN, rynkowa wartość kapitału własnego to 246 PLN, koszt długu kształtuje się na poziomie 

5,00%, stopa wolna od ryzyka równa jest 4,55%, współczynnik Beta spółki WFW to 1,25, średni 

ważony koszt kapitału tej spółki równy jest 8,52%, a stawka podatku dochodowego od zysków 

spółek równa jest 10%? S t,~ t'tt 

1 ~z-=~-o/,. -- t x 7i'ib 
I łtO 

0· 9,87%; 

B. 10,67%; 

C. 11,20%; 

D. 14,55%. 

15. Wystawienie opcji kupna (call) z krótszyll) terminem, wygaśnięcia, przy jednoczesnym 

zakupie opcji kupna ( call) z d!!g~~ terminem wygaśnięcia, przy czym obie opcje mają tę samą 

cenę wykonania (wszystkie pozostałe istotne parametry opcji są tożsame) nazywa się strategią: 

A. call ratio spread; 

~ call calendar spread; 

C. bu11 ca11 spread; 

D. ca11 ratio backspread. 
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16. Zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Obrotu Giełdowego w systemie UTP, zlecenie STOP 

w fazie przed otwarciem: 

A. nie są ujawniane w arkuszu zleceń ale biorą udział w określaniu teoretycznego kursu 

otwarcia (TKO) i teoretycznego wolumenu otwarcia (TWO); 

B. nie są ujawniane w arkuszu zleceń oraz nie biorą udziału w określaniu teoretyczne~o {) 

kursu otwarcia (TKO) ale biorą udział w określaniu teoretycznego wolumenu otwarcia 

(TWO); 
C. nie są ujawniane w arkuszu zleceń oraz nie biorą udziału w określaniu teoretycznego 

kursu otwarcia (TKO) i teoretycznego wolumenu otwarcia (TWO); . 

D. są ujawniane w arkuszu zleceń i biorą udział w określaniu teoretycznego kursu otwarcia 

(TKO) i teoretycznego wolumenu otwarcia (TWO). / 

17. W analizie projektów inwestycyjnych, punkt przecięcia się wykresu możliwości 

inwestycyjnych (10S, ang. Investment Oppó~~ity Schedule) oraz wykresu kształtowania się 

kosztu kapitału przedsiębiorstwa (W ACC) określa: X 
A. krańcowy koszt kapitału (MCC, ang. Marginal Cost of Capital) spółki; ~ 

~ -wewnętrzną stopę zwrotu (IRR, ang Internal Rate of Return); (3 
C. zmodyfikowaną wewnętrzną ~topę zwrotu (MIRR, ang. Modified Internal Rate of 

Return); 
~ 

D. indeks zyskowności (Pl, ang. Profitability Index). 

18. Wskaż, które z poniższych stwierdzeń odnoszących się do Przewodniczącego Komisji 

Nadzoru Finansowego nie jest zgodne z ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym lub ustawą 

o nadzorze nad rynkiem kapitałowym: 

A. Przewodniczący Komisji posiada inicjatywę ustawodawczą w zakresie dotyczącym rynku 

finansowego; X. 

B. w zakresie określonym w ustawie Przewodniczący Komisji może zażądać od podmiotu 

świadczącego usługi telekomunikacyjne udostępnienia informacji, stanowiących tajemnicę 

telekomunikacyjną; J 
C. w przypadkach określonych w ustawie Przewodniczący Komisji może wystąpić do 

podmiotu nadzorowanego z pisemnym żądaniem do,konania blokady rachunku papierów 

wartościowych; J 
D. Przewodniczący Komi~ji jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów. J 
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19. Jeżeli długookresowa stopa zysków zatrzymanych (ang. retention rate of earnin 

·1· PIE r · gs) s · 
wynosi 73% wsteczny wskaźnik cena/zysk (ang. tra1 mg , 1czony, Jako bieżąca c ll~11s:, 

' . ena a~ \, 
bieżącego zysku na akcję) tej spółki równy jest 2, J, a oczekiwana stopa wzrostu d . ~ii 11,, 

.. · ' łk ' k t łt . · Ywicten 
wynosi 3,60%, to wymagana stopa zwrotu z akcJI teJ spo I sz a UJe się na poziomie: l.ly 

A. 5,91%; 

l_.11,85%; 
f!). 16,92%; 
D. 39,61%. 

Q f-= 
( 

<:J,U. t, olbl 
o1Z1-8tJ. 

? 

20. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli osoba prawna nie może być reprezentowana lub 

prowadzić swoich spraw ze względu na brak organu albo brak w składzie organu uprawnionego 

do jej reprezentowania: 

A. sąd ustanawia dla niej kuratora; " 
B. prokurator ustanawia dla niej zastępcę; X 

(9. ustanawia się dla niej opiekuna; 
D. notariusz ustanawia dla niej likwidatora. x 

21. Ak~je spółki NNN notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 

systemie noto';ań ciągłych. _Na podstawie poniższych zleceń złożonych w fazie przed otwarciem 

proszę wskazac kurs otwarcia. Nie obowiązują ograniczenia wahań kursów. 

K~r~ odniesienia~ 
Mm1malna wielkość zmiany ceny: 0,00 I 

KUPNO LIMIT SPRZEDAŻ 
50 73,820 50 
19.950 73,730 300 
100 73,500 IO.OOO 
200 73,400 6.000 
100 73,050 2.000 
200 73,040 2.000 

(!J. 73,540; 
B. 73,500; 
C. 73,730; 
D. 73,520. 
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22: Zgod_nie . ze Szc~egółowymi Zasadami Obrotu Giełdowego w systemie UTP, wskaż 

twierdzenie nieprawdziwe w odniesieniu do splitu akcji: 

A. niezwłocznie po podjęciu uchwały w przedmiocie obniżenia wartości nominalnej akcji 

notowanych na giełdzie emitent przekazuje Giełdzie uchwałę walnego zgromadzenia 

określającą warunki splitu akcji; 
{ 

@ emitent niezwłocznie przekazuje Giełdzie uchwałę Zarządu KDPW S.A. określającą ~ 

azień wymiany akcji w wyniku obniżenia ich wartości nominalnej (dzień W) i podaje ją do 

publicznej wiadomości co najmniej na 7 dni sesyjnych przed tym dniem; 

C. akcje "przed wymianą" są notowane na giełdzie po raz ostatni na ostatniej sesji przed 

dniem W (dniem wymiany akcji w wyniku obniżenia ich wartości nominalnej); J 

D. zlecenia maklerskie na akcje "przed wymianą", przekazane na giełdę a niezrealizowane 

do końca ostatniej sesji przed dniem W (dniem wymiany akcji w wyniku obniżenia ich 

wartości nominalnej), tracą ważność po zakończeniu tej sesji. V 

23. Ile wynosi współczynnik Beta spółki SWS, jeżeli rynkowa wartość długu to 180 PLN, 

rynkowa wartość kapitału własnego to 570 PLN, koszt długu kształtuje się na poziomie 3,00%, 

stopa wolna od ryzyka równa jest 2,60%, zwrot z portfela rynkowego to 12,52%, średni ważony 

koszt kapitału tej spółki równy jest I I ,94%, a stawka podatku dochodowego od zysków spółek 

równa jest 25%? 

A. 0,80; 

B. 0,96; 

C. 1,14; 

/(V. 1,25. 

/ 

f6CI 
S~ 

11' ~~.:: vo . d;-ą;2.s f- >- 15u 

7,rl 

IS .:.21 64 fb( l2r~2-4r;J 
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G'ełdzie Papierów Wartościowych w Warsz . 
24 AkcJ· e spółki KKK notowane są nkra t lym określaniem kursu. Pierwszy kurs a v,,J_ 'c1~ ~-" 

· • d 1·t z dwu o n . . . . . , e %\' . 
systemie kursu Je no I ego . k •ednolity z sesji wczoraJszeJ wymosł l ,93. Mi . 1\-y . 

.. . , ł 1 95 Drugi urs j n,llla.\ ·-
dzisiejszej sesJI wynios ' : l\<l 

wielkość zmiany ceny wynosi O,O 1 · 
,
1 

. drugiego kursu jednolitego z dzisiejszej sesji) do 
W fazie przed otwarciem (przed okres e~1em lecenia· 
pustego arkusza zleceń wpłynęły naStępujące z · 

• zlecenie kupna 80 akcji z limitem 2,0l, 
• zlecenie sprzedaży 30 akcji z limitem 2,00, 
• zlecenie sprzedaży 75 akcji z limitem 1,99· 

Proszę wskazać drugi kurs jednolity z dzisiejszej sesJI 

kursów): 

A. 2,93; 
B. 2,00; 

1!:).1,99; 
D. Drugi kurs jednolity nie zostanie określony. 

io 2,01 
2 1o 

") ,,~ '45 
IOJ 

1s 
(nie obowiązują ograniczenia wahań 

25. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na: 

A. możliwym każdorazowo do odwrócenia wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów 
księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe; 
B. wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących 
zamknięte księgi rachunkowe wyłącznie przez okres 1 roku kalendarzowego; 

(9. nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach 
tworzących zamknięte księgi rachunkowe; rJ 
D. wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących 
zamknięte księgi rachunkowe wyłącznie przez okres 6 lat kalendarzowych. 

26. Zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Obrotu Giełdowego w systemie UTP, na wniosek 
członka giełdy Giełda przyznaje maklerowi nadzorującemu profil dostępu do systemu: 

A. 4bondnet; 
~ -4brokemet; 

C. 4brokergpw; 
D. 4brokerintra. 
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27. Kontrakty terminowe na ku I • . , · h 
W . . rs wa uty notowane są na G1eldz1e Papierów Wartosc1owyc w 

f; ~rszawie S.A. ": s~stemie notowań ciągłych . Na podstawie poniższych zleceń złożonych w 
az,e przed zamknięciem proszę wskazac' ku k . . 

Kurs odniesienia: 5,4010 

Minimalna wielkość zmiany ceny: 0,O00 1 

KUPNO LIMIT 

120 
240 

100 
20 

5,4199 

5,4109 

5,4099 

5,4009 

5,3999 

5,3900 

(/J. 5,4009; 
B. 5,4010; 
C. 5,4099; 

SPRZEDAŻ 

90 
100 
70 ,'Scil 

300 r..o 

rs zam nięcia. 

D. kurs zamknięcia nie zostanie określony. 

28. Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi prawa majątkowe, których cena lub 

wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, 

walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, 

towarów, zmian klimatycznych lub stawek frachtowych, to: 

A. instrumenty rynku pieniężnego; >< 
B. tytuły uczestnictwa w instytucji wspólnego inwestowania;'< 

© instrumenty pochodne; 
D. certyfikaty strukturyzowane. 

29. Jeżeli inwestor odkłada po 3.400 PLN na koniec każdego następnego półrocza na swoje 

konto oszczędnościowe oprocentowane 8% w skali roku (z półroczną kapitalizacją odsetek), to 

jaką kwotę zgromadzi po 9 latach? 

A. 42.457,84 PLN; 

m, 87.194,36 PLN; 

Y:_, 105.079,38 PLN; 

D. 127.330,68 PLN. 
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30. Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi proponowanie 

'b b . . ' h d h · w dow w dowolny sposo na yc1a mstrumentow poc o nyc inkorporujących upraw . ?h,ej f,:, 
akcji, jeżeli propozycja jest skierowana co najmniej do 150 osób albo d;ie~ie do n~ 

b , d k n1eozn ~\-adresata, może yc o onywane: aczon~'"' 
~\!.1:, 

A. wyłącznie na rynku regulowanym; 
B. wyłącznie na rynku regulowanym lub w ASO; 
C. wyłącznie na rynku regulowanym, w ASO lub na OTF; 
D. bez ograniczeń. 

31. Oczekiwany zwrot z akcji spółki AJ równy jest 7,98%, podczas gdy stopa wolna od ryzyka 
kształtuje się na poziomie 4,26%. Ile wynosi wariancja zwrotów z portfela rynkowego, jeżeli 
zwrot z portfela rynkowego wynosi 6, 12%, natomiast kowariancja pomiędzy zwrotami z akcji 
spółki AJ a zwrotami z portfela rynkowego równa jest 0,096? 

A. -0,096; 
@. 0,048; 
C. 0,192; 
D. 20,833. 

32. Wskaż, która z poniższych zmian krzywej dochodowości powoduje, iż nachylenie krzywej 
malejącej rośnie: ~I 

A. stopy krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe wzrastają o tę samą 
wielkość; 

eJ}. stopy krótkoterminowe rosną mniej niż stopy średnioterminowe, a te z kolei mniej niż 
stopy długoterminowe; 
C. stopy krótkoterminowe maleją więcej niż stopy średnioterminowe, a te z kolei więcej niż 
stopy długoterminowe; 

D. stopy krótkoterminowe maleją mniej niż stopy średnioterminowe, a te z kolei mniej niż 
stopy długoterminowe. 

33. Współczynnik grecki określający wrażl iwo1ć •,vą;t:}śc i opcj i na zmiany stopy procentowej 
nosi nazwę: 

A. Lambda; 
B. Kappa; 
C. Vega; 

iJ· Rho. 
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34. Jaką kwotę powinien zainwestować inwestor w chwili obecnej w lokatę bankową 

oprocentowaną roczną stopą procentową równą 4,04% z półroczną kapitalizacją odsetek, aby 

uzyskać wieczny półroczny przepływ gotówki wysokości 9.143,53 PLN? 

A. 165.370 PLN; 
B. 226.325 PLN; 

C. 271.590 PLN; 
rp} 452.650 PLN. 

35. Inwestor ulokował swoje środki na 2 lata (okres inwestycji) w inwestycji A i inwestycji B. 

Inwestycja A przyniosła 8% zwrotu w pierwszym roku inwestycji oraz -5% zwrotu w drugim 

roku inwestycji i wypłaciła 4.647,78 PLN po zakończeniu okresu inwestycji (zainwestowany 

kapitał skorygowany o zwrot), natomiast inwestycja B przyniosła -4% w pierwszym roku 

inwestycji oraz 10% zwrotu w drugim roku inwestycji i wypłaciła 2.376,00 PLN po zakończeniu 

okresu inwestycji (zainwestowany kapitał skorygowany o zwrot). Jakimi środkami dysponował 
inwestor na początku okresu inwestycyjnego oraz jaki średnioroczny zwrot z zainwest0wanego 

kapitału uzyskał? ,-L7 2. '; /r'S ~ s~o ~ 1. f 50 Gł-'" ~ 

A. środki w wysokości 6.780,00 PLN, a średnioroczna stopa zwrotu równa 1,76%; 

B. środki w wysokości 6.780,00 PLN, a średnioroczna stopa zwrotu równa 1,78%; 

~środki w wysokości 7.277,68PLN, a średnioroczna stopa zwrotu równa 1,76%; 

;,6.'środki w wysokości 7.277,68 PLN, a średnioroczna stopa zwrotu równa 1,78%. 

?02 ~/1- g - r;,-) ó o 
- ----

G 7~ó 
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36. Akcje spółki yyy notowane są na G~eł~zie Pap!eró':. Wartoś~iowych w Warsza\lv· 
systemie notowań ciągłych. Kurs zamknięcia na te} sesJt wy~oSił_ 46,35. M_inima\na\ ~·I\. 
zmiany ceny to 0,01. w fazie dogrywki arkusz zlecen przedstawiał się następuJąco: 1

~\',_I.\~ 

KUPNO LIMIT 
46,40 
46,35 

46,30 
46,29 

SPRZEDAŻ 
330 

120 
220 

500 

Wskaż, które z poniższych działań nie mogą zostać dokonane w fazie dogrywki: 

I. modyfikacja limitu ceny kupna z 46,30 na 46,35; V 
II. złożenie zlecenia o wolumenie 100 PKC; X 

III. modyfikacja limitu zlecenia sprzedaży z 46,40 na 46,35; J 
IV. złożenie zlecenia kupna STOP z limitem aktywacji równym 46,35. 

A. działanie I i II; 
B. działanie Il i III; 
C. działanie III i IV; 

\9· działanie II i IV. 

37. Zgodnie z Zasadami Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców, wskaż które z poniższych 
stwierdzeń dotyczących pierwszeństwa transakcji na rzecz klientów i pracodawców jest 
nieprawdziwe: 

A. maklerzy i doradcy powinni postępować w taki sposób, aby transakcje na rzecz ich 
klientów i pracodawców miały pierwszeństwo przed transakcjami na ich rachunkach 
własnych, oraz by transakcje na rachunkach własnych nie wpływały niekorzystnie na 
interesy ich klientów lub pracodawców; V 
B. maklerzy i doradcy formułując rekomendacje inwestycyjne powinni dać swoim klientom 
i pracodawcom możliwość działania w oparciu o te rekomendacje, zanim sami wykorzystają 
je dla osobistej korzyści; J 
C. maklerzy i doradcy mogą składać zlecenia dotyczące transakcji na rachunku własnym w 
oparciu o decyzje inwestycyjne klientów lub pracodawców; 
D. maklerzy i doradcy nie mogą wykorzystywać posiadanych uprawnień lub stanowjska 
służbowego w celu uprzyw:kJowanego nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. I/ 
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38. W spółce DADA stopa zwrotu z . 
(ROC) wynosi 11 % warto„ k . kapitału własnego (ROE) wynosi 20% zwrot z kapitału 
k . , se s1ęgowa k • ł ' ,, 
s1ęgowa kapitału własn (E) aplla u obcego (D) wynosi 63 OOO PLN, wartosc 

powyższych danych, kos:f ~a . ;ynosi 2 i_.ooo PLN a stopa podatku doch~dowego 14%. Przy 
pita u obcego Jest równy w zaokrągleniu : 

A. 6,3%; tf ) 
f!). 9,3%; Z{)=- li "'°Ą li - Or i,· J' 

't.10,3%; 
D. 11,3%. 

39. Członek Zarządu , łk' . 
prowad . spo I publicznej X (emitenta) notowanej na rynku regulowanym 
dniu 

14
zony~ ~rzez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej giełda) kupił w 

4 OOO E~esnia 2~21 r. na swój rachunek akcje spółki publicznej X za kwotę o równowartości 
· bl'k ·, Zgodnie z harmonogramem przekazanym do publicznej wiadomości emitent miał 

?u I owac raport _Pó~roczny za 2021 r. w dniu 30 września 2021 r. Zgodnie z rozporządzenie~ 
arla~~ntu EuropeJsk1ego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

naduzyc na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 
~003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE 
1 2004~72/WE (dalej rozporządzenie MAR), wskaż, które z poniższych stwierdzeń jest 
prawdziwe w odniesieniu do transakcji członka zarządu: 

<l. członek zarządu nie mógł dokonać tej transakcji, ponieważ była ona dokonana w okresie 
zamkniętym; \/ 
B. członek zarządu mógł dokonać tej transakcji, ponieważ nie przekraczała ona kwoty o 
równowartości 5.000 EUR; 
C. członek zarządu nie mógł dokonać tej transakcji, ponieważ nie miał zgody Komisji; 
D. członek zarządu mógł dokonać tej transakcji, ponieważ była ona dokonana poza okresem 
zamkniętym. 

40. Zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Obrotu Giełdowego w systemie UTP, wskaż, które 
twierdzenie dotyczące zleceń „cross" jest nieprawdziwe: 

A. aby doszło do zawarcia transakcji na podstawie zleceń „cross", zlecenia te muszą 
posiadać ten sam limit ceny (dla kupna i sprzedaży tej samej liczby instrumentów); 
B. zlecenia cross przyjmowane są do arkusza zleceń, ale nie biorą udziału w określaniu 
kursu otwarcia, kursu zamknięcia lub kursu określanego w trakcie równoważenia, ani też nie 11 

podlegają realizacji ze ziece::niami maklerskimi oczekującymi na realizację w arkuszu zleceń; 

© zlecenia „cross" mogą by;'; ~kładane w imieniu i na rachunek dwóch klientów tego 
samego członka giełdy; I 
D. zl~cen(a „cross", w chwi~i sitbfania, muszą mieścić się w 'raniczeniach wahań kursów 
obowiązujących dla danego l!'.:m_·.h_'i'l_e,_·it_u_fi_n_an_s_o_w_e=go_. ____________ _ 
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41. W zarządzaniu portfelem obligacji wyróżnia się następujące cztery 

strategii: 

A. strategie dopasowania, strategie immunizacji, strategie pasywne, strategie aktywne; 
(j- strategie indeksowa~ia, strate~ie_immunizacj_i, strategi~ pasywne, strategi~ aktywne; 

C. strategie dopasowania, strategie mdeksowama, strategie pasywne, strategie aktywne; 
D. strategie rolowal1fa, strategie immunizacji, strategie pasywne, strategie aktywne. 

42. Wskaż, które z poniższych stwierdzeń dotyczących strategii zarządzania portfelem akcji jest 
nieprawdziwe: 

A. zarządzanie portfelem akcji może być realizowane wraz z inwestycjami w portfel 
pochodnych instrumentów finansowych; .) 
B. pasywne zarządzanie portfelem akcji jest strategią zawierania transakcji kupna-sprzedaży 
akcji na długie okresy inwestowania; J 
C. benchmarking portfela inwestycyjnego (ang. benchmark portfolio) może występować 
również w strategiach pasywnych; J 

<:!}- pochodne instrumenty finansowe są szczególnie przydatne w ograniczaniu 
niesystematycznego (specyficznego) ryzyka, natomiast nie nadają się do ograniczania 
systematycznego ryzyka wynikającego z inwestycji w akcje. X 

43- Zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Obrotu Giełdowego w systemie UTP, dla akcji 
wchodzą~ych w skład indeksu WIG20, przy kursie odniesienia 0,2000 jednostki waluty 
notowama lub wyz· szym wy k „ d . . , , , . 

A. 10,00%; 
B. 6,00%; 
C. 4,00%; 

(9. 3,00%. 

, so osc ynam1cznych ogramczen wahan kursow wynosi: 
"10 
'.$ 
to 

G 
'-7 
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44. Kontrakt 
W Y na ak · arszawie s CJe spółki yy 
99,9900. K .Ą, w systemie n . v. no_towane są na . . . , . 0,000 l Urs ostatniej trans o_t~wan ciągłych. Kurs G1eldz_1e Papierów Wartosc1owych w · Arkusz zleceń wf: . akcJ1 wynosi/99.9889 \ M' ~twarcrn 7:ostał ustalony na poziomie KUPN azte notowa1i ciąg~ d 11111.nal~a wielkość zmiany ceny wynosi O LIMIT p ze stawiał się następująco: 

99,9999 ~~RZEDAż 
99,9990 
99,9900 

30 
30 

W skaż, które z .. 
zasadam · b . ponizszych zleceń mo · , 1 0 owiązującymi na Giełdzie: ze zostac wprowadzone do arkusza zleceń zgodnie z 

A. kupno 10 szt. z l' . . .. B. sprzedaż l0 s t 
1
~~te~ reahz~cJi ~?,9990 i limitem aktywacji 99,8999; )' <C>kupno lO s t z/ ~mitem r~ahz~cJ1 99,9980 i limitem aktywacji 99,9880; )', D. sprzedaż 1~ · z imite~ ~eahzacJ1 99,9999 i limitem aktywacji 99,9990; v szt. bez hmitu i limitem aktywacji 99,9990. i 

45. Inwestor · ł . . 'ł zaciągną kredyt mwestycyJny w wysokości 89.742,70 PLN, spłacany w po rocznych ratach t d , . . . . . me o ą rownych rat kapitałowo-odsetkowych. Na Jaki okres mwestor zaciągnął kredyt J. • 1- 'ł . . . . , . , eze I po roczna rata kapitałowo-odsetkowa, Jaką płaci mwestor rowna Jest 9
.5oo PLN, a roczna stopa procentowa kształtuje się na poziomie 14% (raty będą płacone z dołu)? 

{3)8 lat; 
B. 12 lat; 
C. 16 lat; 
D. 24 lata. 

46. Ile wynosi w chwili obecnej cena obligacji zerokuponowej, na siedem lat przed jej wykupem, jeżeli nominał tej obligacji równy jest 9.000,00 PLN, przy stopie zwrotu do wykupu (ang. yield to maturity) wynoszącej 8%? 

A. 1.412,23 PLN; 
B. 1.728,64 PLN; 
C. 5.238,00 PLN; 

___.:0~·_5._25_1_:_,5_0_PL_N_. _ _ _ ...... - - ··-••.··•·-··----·-----------
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47. Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi firma inwestycyJ· .. 

łu . . b . . , fi na swl cl 
us g1 wykonywania zleceń nabycia lub z ycia mstrumentow mansowych nie jest ob a _1:<a.1c-

do podjęcia wszelkich uzasadnionych działań w celu uzyskania możliwie najlepszych :wią!a~~ 
dla klienta w związku z wykonaniem zlecenia klienta, jeżeli: Ynik.ow 

A. klient jest uprawnionym kontrahentem; 
B. klient jest klientem profesjonalnym; 
C. firma wykonuje zlecenia tylko w jednym systemie wykonywania zleceń; 

<(9· klient określił szczegółowe warunki, na jakich zlecenie ma zostać wykonane. 

48. Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi spośród poniższych instrumentów 
finansowych papierem wartościowym nie jest: 

{~. kontrakt na różnict 
B. prawo do akcji; J 
C. giełdowe prawo pochodne; "" 

I r? 
D. kwit depozytwow1:._u 

49. Akcje spółki GH wyceniane są zgodnie z modelem Gordona na 1.352 PLN, przy wymaganej 
stopie zwrotu dla akcji tej spółki równej 8,75% oraz stopie zwrotu z kapitału własnego (ROE) 
równej 12,50%. Ile wynosi wskaźnik wypłaty dywidendy (ang. dividend payout ratio), jeżeli 
prognozowana na koniec roku dywidenda osiąga wartość 55,77 PLN? 

A. 0,30; 

B. 0,37; 

(9-0,63; 

D. 0,70. 

S\ 1~>2 

f l-rr 

>f,ł1-

.: t,1J- 1~,S.·rr 

\~ o, ",7-

50. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, jeżeli do ksiąg rachunkowych wprowadzono kompletnie 
i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe, 
zapewniając ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania stosowanych procedur obliczeniowych, 
wówczas księgi te uznaje się za prowadzone: 

(A) bezbłędnie; 
'13. sprawdzało.ie; 
C. rzetelnie; 
D.-ei'1~ąeo. 
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51. Zgodnie z ustaw 
I. alternatywn eh ~ 0 r~chunkowości, ·c· . . . 
zarządz . y społck inwesty . J ~ przepisy stosuje się do: 

aniu alternat cyJnych w ro · · • · h · 
Il. alternat Y~nyn,j funduszan,· . zumi~nru ~rLeprsów o funduszach inwestycyJny_c 1 

wyłączn· YWnych społek inwest . 1 inwc5lycyJnym1, bez względu na wielkość prLychodow; 

III 'ł le po przekroczeniu w kYCYJnych w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych, 
• spo ek ha dl s azanego t • . 

IV , n owych z b w us aw,e poziomu przychodów· 
. społek h dl ' ezwarunkow ł . , . ' .. 

W . an owych zar' ym wy ączeniem społek w organrzacJr; 
ers1e od • • owno osobo h · k • . · .. 

~ pow1edzi: wyc Ja , kapitałowych, w tym również w organizacJi. 

A (I, IV); 
B. (Il, III) ; 
C. (I, II); 
D. (Ili, IV). 

o 
52- Zgodnie z rozp d . k' 
techniczn h. . orzą_ zemem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warun ow 

2 ustaw yc 1 org~n~zacyJnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ~st· 

przecho y ~ ~broci~ 1_nst~umentami finansowymi, i banków powierniczych, firma inwestycyJna 

WUJe I archiwizuJe spośród niżej wymienionych: 

I k · , · · op~e sw1adectw depozytowych; 

II. k~pie raportów związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług maklerskich; 

III. reJestry sesji. 

A. II, lll; 
B. I, III; 
C. II; 

Dt- I, II, III. 

53. ~go?~i~ z usta_wą o_ rachunko';ośc_i, 'Y.Jednostkach innyc~ niż ba~Jd, n~b~~ lub po~stałe 

naleznosc1 1 zobow1ązama, w tym rowmeż z tytułu pożyczek, UJIDUJe się na dz1en ich nabycia lub 

powstania według: 

@· wartości nominalnej ; 

B. wartości wytworzenia; 

C. warto.fo l nabycia; 
D, warto{~!J_;odz iwej . 
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54 Z d 
• fi duszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi f 

. go me z ustawą o un . tw rt . . undus 
inwestycyjnymi w odniesieniu do funduszu inwestycyJnego O a ego me JeSt prawdą, że: i..,t.i, 

A. łączna wysokość wpłat niezbędnych do utworzenia funduszu nie może być niższa niż 
4.000.000 PLN; . J 
B. organem funduszu jest towarzystwo funduszy inwestycyJnych; 
c. fundusz nabywa osobowość prawną z chwilą nadania funduszowi statutu przez 

towarzystwo funduszy inwestycyjnych; ;t 
D. utworzenie funduszu wyma a wydania zezwolenia przez Komis·ę Nadzoru Finansowego. J 

55. Strategia covered call polega na: I 
A. zakupie opcji sprzedaży (put) i wystawieniu opcji kupna (call) z tą samą ceną wykonania; 

B. zakupie opcji kupna (call) i wystawieniu opcji sprzedaży (put) z tą samą ceną wykonania; 
IQ. zakupie kontraktu terminowego (long forward) (lub zakupie akcji) oraz wystawieniu opcji 

~pna ( call); 
D. zakupie kontraktu terminowego (long forward) (lub zakupie akcji) oraz zakupie opcji 

sprzedaży (put). 

56- Ak~je spółki EEE notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 
syStedmie ~oto~ań ciągłych . Krok notowań wynosi 0,05. Arkusz zleceń w fazie notowań ciągłych 
prze stawiał się następująco: 

KUPNO 

15 
14 
17 

LIMIT 
40,10 
39,90 
39,85 
39,80 
39,75 

SPRZEDAŻ 
56 
58 

Wsk~ kurs i ':olumen transakcji, która zostanie zrealizowana o 
zlecenia sprzedazy 17 sztuk akcji z limitem 39,75: P prowadzeniu do arkusza 

A. 17 sztuk po cenie 39 75· 
~- 15 sztuk po cenie 39:85 'i 2 sztuki po cenie 39 80· 
C. 17 sztuk po cenie 39,825; ' ' 
D. 15 sztuk po cenie 39,85 i 2 sztuki P.?.?:??~:'!~i!iezrealizm:vane. _::.;_;__ _____ _ 
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UTP, wskaż 

57· Zgo~nie ze Szczegółowymi Zasadami Obrotu Giełdowego w systcmic 

przypadki, w których modyfikacja zlecenia powoduje utratę priorytetu czasu: 

I. zwiększenie wielkości ujawnianej zlecenia J 

II. us~nięcie ~arunku wielkości ujawnianej zl~cenia, j . . / 

III. zwiększerne wolumenu zlecenia bez warunku wielkości ujawnianej, 

N . zmiana limitu aktywacji zlecenia. J 

A. modyfikacje: I, II, III; 

B. modyfikacje: I, III, N; 

,@ modyfikacje: I, II, III, N; 

D. modyfikacje: III, N . 

, . . . . etto (NPV) projektu na 

58. Wykres pozwalający na sprawdzenie wrażliwości wartosc1 bieząceJ n 

zmiany wartości stopy dyskontowej nosi nazwę: 

@- profilu NPV; 

B. linii SML (ang. Security Market Line); 

C. krzywej możliwości inwestycyjnych; 

D. linii CML (ang. Capital Market Line). 

59. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, zapisów w księgach rachunkowych, dotyczących 

operacji wyrażonych w walutach obcych, dokonuje się w sposób: 

A. umożliwiający ustalenie kwoty operacji wyłącznie w walucie polskiej; 

~- umożliwiający ustalenie kwoty operacji w walucie polskiej i obcej; 

C. umożliwiający ustalenie kwoty operacji wyłącznie w walucie obcej; 

D. żadna z powyższych. 

60. Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi dokonanie zmian w regulaminie 

rynku regulowanego wymaga: 

ft,... zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego; 

B. zgody Komisji Nadzoru Finansowego; 

C. zawiadmienia ministra właściwego do spraw instytucji finansowych· 

D. zgody ministra właściwego do sprnwfrtstytuqji_finansowych. ' 

~----------
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6l. Zgodnie z Regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A t pakietowe zawierane są: 
a eh 

A. wyłącznie w systemie notowań ciągłych; B. wyłącznie w systemie kursu jednolitego; (t) . poza systemem notowań ciągłych oraz kursu jednolitego; 'i:>. w ~sternie notowań ciągłych lub kursu jednolitego. 
62. Wskaż, które z poniższych stwierdzeń dotyczących różnic pomiędzy opcjami realnymi, a opcjami finansowymi jest nieprawdziwe: 

A. opcje realne nie są przedmiotem obrotu rynkowego, dlatego trudno jest ustalić ich V obiektywną wartość (w postaci ceny rynkowej) oraz niezbędną do wyceny zmienność; B. w przypadku opcji realnych oprócz ryzyka rynkowego występuje także ryzyko specyficzne; c/ C. opcje realne to p~_eważnie opcje europejskie; C' D. w przypadku opcji realnych występuje dłuższy horyzont czasowy . .J 
63. W spółce KAP zysk netto wynosi 2.540 PLN, wskaźnik zwrotu z kapitału (ROC) wynosi 6% 
a stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) wynosi 12%. Przy powyższych wielkościach, wartość księgowa kapitału obcego (D) wynosi: 

~ 21.166,7 PLN; 'B. 16.166,4 PLN; 
C. 36.773,2 PLN; 
D. 46.790,l PLN. 

~ 
~ 0

.:: 0112. 
2. ed/l~/f co,o&O 
0,125 = ~oG (Ę+D ) 

64. Zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Domów Maklerskich, wskaż k,óre stwierdzenie 
dotyczące rozpatrywania reklamacji klientów przez Dom Maklerski, jest niepr,.;wdzi.we: 

A. udzielanie odpowiedzi na pisemne reklamacje klientów bez względu na kh •'. c1sadność; J B. rozpatrywanie reklamacji rzetelnie i w terminach określonych w regulaminić świact5zenia usług przez Dom Maklerski; J C. stosowanie jasnych i jednoznacznych zasad rozpatrywania reklmrti\cji klientów; ~ - przekazywanie do Komisji Nadzoru Finansowego kwattalnego raportu reklamacji klientów. 
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65. Zgodnie z ustawą K d 
w · · · o eks c ·1 

•m1en1u mocodawcy YW1 ny, jeżeli pel . 
prawna jest: czynności praw • no~ocntk po wygaśnięciu umocowania dokona 

neJ w granicach pierwotnego umocowania, czynność 
A. zawsze Ważna. 
B. Ważna, chyba' że d 
mogła się d • . ruga strona O , • • , • 
C . owiedz1eć· wygasnięc,u umocowania wiedziała lub z łatwoscią 

· nieważna eh b .' 
mogła · d ' . y a ze druga stron , . . , • Ail Się ow1edzieć· a O wygasmęc1u umocowania wiedziała lub z latwoscią 

- 9· zawsze nieważna., 

66. Wskaż, które z niże' . . . , . . . . . 
zgodne z ustawą Kod k ~ ~mienionych stw1erdzen odnoszących się do spółki akcyJneJ, nie Jest 

e s społek handlowych: 

A. akcje spółki nieb d · , . . . . . 
akcjonariuszy; ę ąceJ społką publiczną podlegają zareJestrowamu w reJestrze 

B. kapitał zakładow , łk' k · . . . . . , · , · · l . · c ak • . Y spo 1 a cyJneJ dz1elt się na akcJe o rowneJ wartosc1 nomma neJ, 
. CJe nie mogą być obe,im . . . . h , . . I . k 't ł J owane pomzeJ 1c wartosc1 nomina neJ; 
· apt a zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej IO.OOO PLN. 

67
· Walne Zgromadzenie Spółki publicznej zostało zwołane na dzień 20 maja 2022 r. Zgodnie z 

USla~ą K?deks spółek handlowych wskaż na jaki dzień osoby będące akcjonariuszami spółki 
p~bltczneJ mają prawo uczestniczenia ; walnym zgromadzeniu spółki publicznej (dzień 
re1e tr ·· · 

J s acJ1 uczestmctwa w walnym zgromadzeniu): 

A. 20 maja 2022 r.; 
B. 13 maja 2022 r.; 
C. 6 maja 2022 r.; 

1J· 4 maja 2022 r. 

68. Zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Obrotu Giełdowego w systemie UTP, wskaż zdanie 
nieprawdziwe dotyczące zlecenia ze zmiennym limitem realizacji (PEG): 

A. zlecenie PEG zawiera limit ceny, który przyjmuje wartość równą limitowi ceny 
najlepszego zlecenia po tej samej stronie w arkuszu zleceń; J 

(8) zlecenie PEG może zawierać dodatkowy (stały) limit ceny: maksymalny - dla zleceń 

'tfupna, minimalny - dla zleceń sprzedaży - po przekroczeniu, którego podstawowy 
(zmienny) limit ceny w zleceniu PEG przestaje być automatycznie aktualizowany; 
C. zlecenia PEG mogą być składane wyłącznie w fazie notowań ciągłych; V 
D. zlecenie PEG nie traci priorytd H czasu przyjęcia w przypadku, gdy jego podstawowy 
(zmienny) limit ceny jest aktualizow:m.'-'. (/ 

------------------ ----· ... 
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69. Zgodnie z rozporzą?zcnicm ~ini~tra F_ina~sów w sp~awie s~czegółowych Warunk. technicznych i org~ni~acyJnych dla_hrm mwestyc_yJ~ych, bankow,? kt?rych mowa w_a~. 70 ~~-2 ustawy 
O 

obrocie mstrumentam1 finansowymi, 1 banków pow1ern1czych, w odniesieniu d procedury zgłaszania naruszeń nic jest prawdą, że: 0 

A. firma inwestycyjna zapewnia możliwość zgłaszania naruszeń przez pracowników za pośrednictwem specjalnego, niezależnego i autonomiczneg? kanału ko':'un!kacji; l/ . -/@. rada nadzorcza wyznacza członka zarządu, który Jest odpow1edz1alny za bieżące funkcjonowanie procedur zgłaszania naruszeń i do którego są zgłaszane takie na~uszenia;~ C. zarząd jest odpowiedzialny za adekwatność i skuteczność procedury zgłaszania naruszeń ; .J D. procedury zgłaszania naruszeń określają między innymi sposób ochrony danych J osobowych osoby dokonującej zgłoszenia naruszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia. J 
70. Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi inicjator sekurytyzacji to: 

~ fundusz sekurytyzacyjny nabywający pulę wierzytelności lub na rzecz którego inny podmiot zobowiązał się do przekazywania wszystkich świadczeń otrzymanych z określonej 

2 
puli wierzytelności; 
B. podmiot zbywający funduszowi sekurytyzacyjnemu pulę wierzytelności albo zobowiązujący się do przekazywania funduszowi sekurytyzacyjnemu wszystkich świadczeń otrzymanych przez nie z określonej puli wierzytelności; C. towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszem sekurytyzacyjnym; D. uczestnik nabywający certyfikaty inwestycyjne funduszu sekurytyzacyjnego. 

71. Jeżeli inwestor odkłada po 4.360 PLN na koniec każdego kolejnego kwartału na swoje konto oszczędnościowe oprocentowane roczną stopą procentową równą 8% ( odsetki kapitalizowane są kwartalnie), to jaką kwotę zgromadzi na tym koncie po 2 latach oszczędzania? 

A. 8.069,92 PLN; 
B. 8.807,20 PLN; 
C. 9.068,80 PLN; 

@37.421,88 PLN. 

72. Zgodnie z ustawą o ~bro_cie instru~entami fina~sowymi podmiot prowadzący zagraniczny ~ynek regulow~ny moze. mstalo':ac na ter~o_n~m Rze..:.z /pospolitej Polskiej systemy mformatyczne '. urząd~~ma tech~tczne umożhwtaJące dost·\, do tego rynku podmiotom prowadzącym dz1ałalnosc na terytonum Rzeczypospolitej Pntsk',,.\ pi::,d warunkiem: 
A. uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego; O B. uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw instytucji finansowych· C. poinformowania Komisji Nadzoru Finansowego; ' D. żadne z powyższych. 
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73. Akcje spółki zz 
s~stemie notowa, ~ notowane Sc • 
wielkość zm· n ciągłych. Ku. ą na Giełdzie Pap1· , 

1any c is otw . erow Wart , . 
następująco: eny to O,O I. W . a~c1a został ustalon ~scio~ych_ w Warszawie S.A. w 

fazie notowań . ł Y na poz1om1c 144,30. Minimalna 
ciąg ych arkusz zleceń przedstawiał się KUPNo 

LIMIT 
150,00 
145,SQ 
144,30 
142,10 

50 
90 
620 

SPRZEDAŻ 
1.000 

W skaż, które z .. 
zgodnie po_nizszych zleceń m · . . . 

~ zasadami obowiązu· . oze _zosta_c wprowadzone Jako kolejne do arkusza zlecen 
natychmiastowej realizac" N~ącymi ~a ~iełdzie i po wprowadzeniu będzie podlegało całkowite· 

~1. ie obowiązuJą ograniczenia wahań kursów. 
I. zlecenie sprzedaż . J ,/ 

II. zlecenie kupn y otolu~eme 10 z limitem 141,00 T oznaczeniem WDA; ~ 
III. zlecenie sprz ~ o_wo umeme 3? bez limitu realizacji i limitem aktywacji 145,40; 
IV. zlecenie ku e azy O wolu~eme 300 z limitem 146,60 i oznaczeniem MWW: 200; \} 

pna O wolumeme 50 bez limitu ceny z oznaczeniem: WLA. 

~ @: zlecenie Il i zlecenie n~-
€ . zleeenie ~erie Illj.~ 1_ 

D. zlecenie IV. v 

74. Wskaż, które z poniższych stwierdzeń dotyczących metod wyceny przedsiębiorstw jest 
nieprawdziwe: 

A. metoda skorygowanej wartości księgowej różni się od metody wartości księgowej tym, że 

zastępuje w wycenie wartości księgowe wartościami rynkowymi; J 
B. metody porównawcze są najczęściej stosowanymi i najpystszymi w rozumowaniu 
metodami wyceny przedsiębiorstw; 

r!J. metoda Equity Cash Flow jest sumą przepływów pieniężnych należących do~ 

przedsiębiorstwa; 

D. w metodzie klasycznej wa.-zo~ć prz.edsiębiorstwa jest sumą wartości aktywów netto 

przedsiębiorstwa oraz goodwili. I/_ . --·--· _ .. _________________ _ 
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I 
I , 
I 1, 1 

. akcJ·ę spółki posiadającej gotowe do eksp\oatac: · 
. , w opcje na 

11 

75. inwestor chce zamwestowac d . wany gigantyczny wzrost zapotrzebowania na 
. . h z lędu na spo zie złoża metali ziem rzadkie • e wzg 

1 
.. . westor spodziewa się skokowych wzrostów 

• b · nowych techno ogu, 10 
.. . . . , . 

tego typu surowiec w ranzy . . . wzrostu cen akcJI mteresuJąceJ go społki. k. h • t m idzie istotnego cen metali ziem rzad ie i co za y . , dużym apetycie na ryzyko, chcący 
. . . t wać mwestor o 

. 

Jaką strategię powm1en zas oso 1· .. , J. ego oczekiwań oraz akceptujący 
. , . . k przypadku rea 1zacJ 

zmaksymahzowac swoJ zys ~ . . . łożonego przez niego scenariusza (należy 
poniesienie straty w przypadku me zrealtzowama się za pominąć koszty transakcyjne)? 

A. strategię short strap; 
B. strategię call ratio spread; (!). strategię rotated bull spread; 
D. strategię long condor. 

. . . p· , wie trybu i warunków postępowania 
76. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra mansow w spra . . . 
firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy _o obrocie_ m~tru~en~am~ 
finansowymi, oraz banków powierniczych, w odniesieniu do firmy mwestycyJneJ emituJąceJ 
instrumenty finansowe nie jest prawdą, że: 

@. firma zapewnia, by wyemitowanie instrumentów finansowych, w tym ze względu na ich 
cechy, nie miało negatywnego wpływu na grupę docelową; 

. 
B. przed podjęciem decyzji o wyemitowaniu instrumentu finansowego firma ocenia, czy 
instrument finansowy może stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania lub 
stabilności rynków finansowych; J ~- firma określa grupę docelową w odniesieniu do każdego emitowanego przez nią 
mstrumentu finansowego; v D. firma określa negatywną grupę docelową w odniesieniu do każdego emitowanego przez 
nią instrumentu finansowego, który me stanowi nieskomplikowanego instrumentu 
finansowego. v 

77. Zgodnie z Regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., składane w 
systemie notowań ciągłych zlecenia maklerskie PEG, to: 

A. zlecenia z limitem aktywacji; ,&. zlecenia ze zmiennym limitem realizacji; C. zlecenia po cenie rynkowej; D. zlecenia po każdej cenie. 
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78. Wskaż, które z o .. 
nieprawdziwe: p nizszych stwierdz , d 

en otyczących pomiaru dochodu z inwestycji jeSt 

A. średnia geometr 
cały b d yczna prostych tó . . . . . 

. m a anym okresi , , S p zwrotu uwzględnia zmianę wartości 111wevt CJI W 
B Jeśf" e, a nie zmiany , . . . · 1 mamy do czy • . wartosc1 Inwestycji w okresach pośrednich ; 
a , n1en1a z rozkł d . 1· • I zatem rowniez· · k , a em dyskretnym stóp zwrotu to istnieje n1eprze teza na, 
· nies onczo r ' śl Jest Wartość funk ·· , . na iczba możliwych stóp zwrotu i dla każdej z nich okre ona 

tt9 
, d CJI gęstoscl" . , 
sre n· ' v 

1 ia arytmetyczna 'wnież 
uwzględnia • wyznaczona na podstawie logarytmicznych stóp zwrotu ro 

zmianę warto' · · . . . ólnych podokresach· sci mwestycJ1 w całym okresie, a nie zmiany w poszczeg 

D. średnia a;ytmetycz , . . , · · etrycznej 
stó na st0P zwrotu Jest prawie zawsze wyższa od srednteJ geom 

P zwrotu. J 

J9. Zgodnie z rozporz d • . . . , . . k ' postępowania firm · . ą zemem Mm1stra Fmansow w sprawie trybu 1 warun ow . 

fi 
mwest~CyJnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie inSŁrumentan:i• 

mansowym1 oraz b nk, . . . . . t finansowe me . ' a ow pow1ermczych za meskomphkowane mstrumen Y 
mozna uznać : ' 

A k · · d · k . k rynek : a CJJ opuszczonych do obrotu na rynku uznanym przez Komisję EuropeJS ą Ja O
• 

rownoważny do rynku regulowanego, w państwie, które nie jest państwem członkowskim; 
(J. certyfikatów inwestycyjnych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym; 

C. obligacji zamiennych; v 
D. jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego. v 

80. Zgodnie z ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 
jest: 

A. agencją rządową; 

B. ministerstwem; 
<5. państwową osobą prawną; 
D. spółką Skarbu Państwa. 

81. Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi utraty świadectwa depozytowego nie 

powoduje: 

A. przeniesienie pap1erow wartościowych obciążonych zastawem w celu zaspokojenia 
zastawnika - w przypadku ('-.y;e,.J:;::tw,1. dotyczącego tych papierów wartościowych, 

wystawionego zastawcy; 
B. dokonanie przymusowego um.-:,;;Ji,kJ ,c:1.:r::j , ·· ·;1: ·;:rzypadku świadectwa dotyczącego akcji 
objętych przymusowym umorzenk:m; 
C. dokonanie przymusowego wykupu akt;ji - \A/ przypadku świadectwa dotyczącego akcji 
objętych przymusowym wykupem; 

(!3 zniszczenie lub utrata świadectwa. 
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