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Część I: Test 
Poniższy test składa się z 20 pytań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi, z których 
tylko jedna jest prawidłowa. Prawidłową odpowiedź należy zaznaczyć znakiem X na 
załączonej karcie odpowiedzi. 
Za każde pytanie można otrzymać 0-1 punktów. 
Czas na rozwiązanie testu wynosi 30 minut. 
 

Życzymy powodzenia 
 
 
 

1. Spółka akcyjna charakteryzuje się: 

a. Minimalnym kapitałem akcyjnym 100 tys. zł oraz posiadaniem osobowości 

prawnej 

b. Minimalnym kapitałem akcyjnym 100 tys. zł oraz posiadaniem „ułomnej” 

osobowości prawnej 

c. Minimalnym kapitałem akcyjnym 500 tys. zł oraz posiadaniem osobowości 

prawnej 

d. Minimalnym kapitałem akcyjnym 500 tys. zł oraz posiadaniem „ułomnej” 

osobowości prawnej 

 

2. Kapitały obligatoryjne w spółce akcyjnej to: 

a. Akcyjny i rezerwowy 

b. Zapasowy i rezerwowy 

c. Zakładowy i zapasowy 

d. Akcyjny i zakładowy 

 

3. Przesłankami nabycia osobowości prawnej przez spółkę akcyjną są: 

a. Rejestracja w KRS  

b. Rejestracja w KRS i solidarna odpowiedzialność wspólników 

c. Rejestracja w urzędzie miasta bądź gminy i rozdzielność majątkowa 

akcjonariuszy 

d. Rejestracja w KRS i subsydiarna odpowiedzialność akcjonariuszy 

 

4. Do kapitałów własnych wewnętrznych zaliczamy: 

a. Wkłady założycielskie, nadwyżki finansowe, wyprzedaż zbędnego majątku 

b. Emisja akcji/udziałów, wkłady założycielskie 

c. Nadwyżki finansowe, odpłatne udostępnianie majątku, wyprzedaż zbędnego 

majątku 

d. Odpisy amortyzacyjne, nadwyżki finansowe, emisja akcji 

 



5. Wśród kapitałów dominujących wymienia się: 

a. Kredyty bankowe, leasing, kapitał pomocowy, kapitał obcy pochodzący z emisji 

obligacji 

b. Kapitał własny pochodzący z emisji akcji, kapitał obcy pochodzący z emisji akcji, 

kapitał pomocowy, leasing 

c. Krótkoterminowe papiery dłużne, kapitał własny, kapitał pomocowy, kredyty 

bankowe 

d. Kredyty bankowe, kapitał własny pochodzący z emisji akcji, kapitał obcy 

pochodzący z emisji obligacji, kapitał pomocowy  

 

6. Sposoby podwyższania kapitału zakładowego dopuszczone przez KSH to: 

a. Emisja obligacji korporacyjnych, podwyższenie wartości nominalnej 

dotychczasowych akcji 

b. Podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji, emisja akcji niemych 

c. Emisja obligacji korporacyjnych, emisja nowych akcji 

d. Emisja nowych akcji, podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji 

 

7. Kapitał zakładowy spółki ulega obniżeni w wypadku: 

a. Zwiększenia wartości nominalnej akcji, połączenia akcji, umorzenia akcji 

b. Umorzenia akcji, połączenia akcji, zmniejszenia wartości nominalnej akcji 

c. Podziału akcji, zmniejszenia wartości nominalnej akcji, umorzenia akcji 

d. Zwiększenia wartości nominalnej akcji, podziału akcji, umorzenia akcji 

 

8. Emisję akcji można przeprowadzić jako: 

a. Emisję prywatną, zamkniętą, bezpośrednią 

b. Emisję prywatną, zamkniętą, publiczną 

c. Emisję publiczną, zamkniętą, pośrednią 

d. Emisję publiczną, bezpośrednią, pośrednią 

 

9. Obligacje tandetne (junk bonds) to: 

a. Obligacje czysto spekulacyjne, zabezpieczone aktywami przedsiębiorstwa 

b. Obligacje spółek handlowych 

c. Obligacje emitowane w celu wykupienia spółek sektora bankowego 

d. Obligacje czysto spekulacyjne emitowane w celu wykupienia upadających firm 

 

10. Ze względu na prawa i przywileje związane z  zakupem wyróżnia się obligacje: 

a. Zwykłe, z prawami poboru, korporacyjne 

b. Zwykłe, zamienne, z prawami poboru 

c. Warranty, zabezpieczone pierwszą hipoteką, noty korporacyjne 

d. Zero kuponowe, o zmiennej stopie oprocentowania, zwykłe 

 

11. Formami kapitału obcego mogą być: 

a. Kredyty bankowe, leasing, pożyczka, kredyt kupiecki, factoring, emisja obligacji 

b. Kredyty bankowe, leasing, pożyczka, kredyt kupiecki, emisja akcji 

c. factoring, emisja obligacji, emisja akcji,  

d. Kredyty bankowe, leasing, kredyt kupiecki, akcyza 

 

 



12. Które z twierdzeń jest nieprawdziwe : 

a. Koszt alternatywny to koszt utraconych możliwości 

b. Kapitał własny może pochodzić z bezzwrotnego finansowania zewnętrznego oraz 

finansowania wewnętrznego (tj. samofinansowania) 

c. Źródła kapitału własnego - bezzwrotne finansowanie zewnętrzne oraz 

finansowanie wewnętrzne – generują koszty finansowe 

d. Źródła kapitału własnego - bezzwrotne finansowanie zewnętrzne oraz 

finansowanie wewnętrzne – uznawane są za jedne z najdroższych źródeł 

finansowania , mierzonego w kategoriach kosztu alternatywnego 

 

13. Na koszt kapitału własnego składa się: 

a.  Koszt kapitału przy zerowym ryzyku, uwzględniając inflację oraz premia za różne 

rodzaje ryzyka 

b. Koszt kapitału własnego pochodzącego z emisji akcji oraz premia za różne 

rodzaje ryzyka 

c. Tylko koszty opłat sądowych, skarbowych i notarialnych przy emisji akcji 

d. Premie za różne rodzaje ryzyka oraz koszt alternatywny 

 

14. Według banku kredytującego, wyróżniamy następujące rodzaje kredytów: 

a. Udzielane przez jeden bank, konsorcjalne, rolowane 

b. Udzielane przez jeden bank z udziałem finansowym innego banku, konsorcjalne, 

pomostowe 

c. Udzielane przez jeden bank, Udzielane przez jeden bank z udziałem finansowym 

innego banku, konsorcjalne 

d. Pomostowe, rolowane, w rachunku bieżącym 

 

15. Podstawą zmiennego oprocentowania kredytów bankowych są stopy: 

a. LIBOR, EURIBOR oraz WIBOR 

b. EURLIBOR, LIBOR oraz WIBOR 

c. WIBOR oraz LIBOR 

d. LIBOR oraz EULIBOR 

 

16. Jedną z form pozyskania kapitału obcego jest leasing, który charakteryzuje się tym, 

że: 

a. Zamiast kapitału w formie pieniężnej do dyspozycji kapitałobiorcy jest oddawany 

kapitał w formie zasobu rzeczowego 

b. Kapitałobiorca może zdecydować o formie wypłaty kapitału 

c. Zamiast kapitału w formie pieniężnej do dyspozycji kapitałobiorcy jest oddawany 

kapitał w formie samochodu służbowego 

d. Kapitał wydawany jest w formie pieniężnej i rzeczowej 

 

17. Zgodnie z postanowieniami Nowej Umowy Kapitałowej banki zobowiązane są do 

wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka: 

a. Kredytowego, walutowego, inwestycyjnego 

b. Kredytowego, kursowego, rynkowego 

c. Kredytowego, rynkowego, operacyjnego 

d. Rynkowego, operacyjnego, walutowego 

 



18. Do kanałów elektronicznych dystrybucji oferty bankowej zaliczamy: 

a. Kanały tradycyjne bezpośrednie i pośrednie 

b. Kanały bezpośrednie poprzez stronę internetową banku oraz pośrednie poprzez 

stronę internetową innego podmiotu 

c. Kanały bezpośrednie poprzez stronę internetową banku 

d. Kanał bezpośredni poprzez stronę internetową banku oraz poprzez bezpośredni 

kontakt z pracownikiem banku 

 

19. Dostawca w spółce akcyjnej nadesłał fakturę z prośbą o uregulowanie należności w 

ciągu 60 dni. Zaoferował 5% skonta, jeżeli zostanie ona zapłacona w ciągu 10 dni. Ile 

wyniesie koszt kredytu kupieckiego w skali rocznej w analizowanym przypadku? 

a. 40% 

b. 35,56% 

c. 30,45% 

d. 38,40%  

 

20. Klub piłkarski Hutnik Chorzów postanowił przekształcić się w spółkę akcyjną. 

Założyciele klubu oraz osoby, które przez lata były z nim związane (byli piłkarze i 

trenerzy) otrzymują akcje uprzywilejowane. Pozostałą część akcji (akcje zwykłe) 

wykupią lokalni przedsiębiorcy. Każda akcja uprzywilejowana daje 2 głosy na walnym 

zgromadzeniu. Zostanie wyemitowanych 40 akcji uprzywilejowanych, natomiast 

zwykłych 70. Wszystkie akcje posiadają prawo do równego udziału w zyskach. 

a. Ludzie znający się na piłce mają zapewniony większy udział w zyskach, ale tracą 

wpływ na podejmowanie decyzji w klubie 

b. Ludzie znający się na piłce zachowują wpływ na najważniejsze decyzje, a 

pozostali właściciele mają w zamian zapewniony większy udział w zyskach    

c. Lokalni przedsiębiorcy zapewniają sobie wpływ na najważniejsze decyzje w klubie 

i wyższe dywidendy 

d. Lokalni przedsiębiorcy zapewniają sobie jedynie prawo do decydowania o 

najważniejszych sprawach klubu 
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Część II: Praca pisemna na wskazany przez Organizatora temat 
Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 20 punktów 
Czas na napisanie pracy wynosi 60 minut. 
 

Życzymy powodzenia 
 

 

 

Emisja akcji jako jedno ze źródeł finansowania inwestycji w spółce 

akcyjnej. 

 


