
Przykładowe pytania do egzaminu ECB EFCB 3E 

 

 

MODUŁ 1: SYSTEM MONETARNY I FINANSOWY UE  

1. PKB czyli produkt krajowy brutto opisuje: 

a. zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego 

kraju w  określonej jednostce czasu 

b. ilość towarów i usług która została skonsumowana przez gospodarstwa domowe 

c. ilość usług wytworzonych za granicą i zaimportowaną przez dany kraj  

d. ilość towarów i usług sprzedanych przez dany kraj krajom sąsiednim 

 

2. Co jest przedmiotem handlu na rynku kapitałowym? 

a. dewizy będące w posiadaniu banków 

b. płynne rezerwy banków 

c. obligacje i akcje 

d. bony skarbowe emitowane przez Ministra Finansów 

 

3. Zasady operacji otwartego rynku NBP ustalane są przez: 

a. Dyrektora Departamentu Operacji Otwartego Rynku NBP  

b. Prezesa NBP  

c. Zarząd NBP  

d. Radę Polityki Pieniężnej 

MODUŁ 2: KLIENCI, PRODUKTY I USŁUGI BANKU  

4. Realizacja strategii "bank blisko klienta" powoduje: 

a. zanik tradycyjnych placówek bankowych  

b. rozwój i modernizację tradycyjnych placówek bankowych oraz mobilnych kanałów 

dystrybucji  

c. wyłącznie rozwój bankowości internetowej 

d. instalowanie aktywnych terminali bankowych u klienta 

 

5. Marża kredytowa uzależniona jest od: 

a. wysokości stopy redyskontowej NBP 

b. rodzaju uzyskanych przez bank zabezpieczeń i ryzyka danej transakcji kredytowej 

c. wysokości referencyjnej stopy procentowej NBP 

d. stopy rezerwy obowiązkowej 

 

6. Z jakimi klientami związane może być postępowanie Arbitra Bankowego?: 

a. z wszystkimi klientami banków 

b. z osobami prawnymi 

c. z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą 

d. z klientami indywidualnymi banków 

 



7. Profesjonalne doradztwo finansowe jest szczególnie istotne podczas realizacji procesu 

sprzedaży: 

a. usługi skrytki sejfowej 

b. pożyczki detalicznej 

c. pożyczki okazjonalnej 

d. funduszy inwestycyjnych 

 

8. W leasingu operacyjnym: 

a. koszty amortyzacji, konserwacji i remontów  przedmiotu leasingu ponosi 

leasingodawca 

b. leasingodawca jest właścicielem w sensie prawnym i ekonomicznym 

c. raty leasingowe w całości zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów 

leasingodawcy 

d. Koszty amortyzacji, konserwacji i remontów przedmiotu leasingu ponosi 

leasingobiorca 

 

9. Akredytywa zastępująca gwarancję bankową to: 

a. akredytywa zabezpieczająca (stand-by) 

b. akredytywa odwołalna 

c. akredytywa nieodwołalna 

d. akredytywa typu back-to-back 

 

10. Bank zobowiązany jest do zachowania tajemnicy bankowej: 

a. w sytuacjach, gdy jest to w interesie banku 

b. w każdym przypadku 

c. wtedy, gdy klient tego zażąda  

d. zawsze, z wyjątkiem przypadków określonych przez prawo 

 

MODUŁ 3: RYZYKO I COMPLIANCE  

11. Banki dokonują oceny zdolności kredytowej wykorzystując: 

a. jednolite zasady badania zdolności kredytowej określone przez prawo bankowe 

b. jednolite zasady badania zdolności kredytowej określone przez nadzór bankowy 

c. zróżnicowane procedury wewnętrzne  

d. zasady wynikające z ustawy o rachunkowości 

 

12. Płynność handlowa banku (inaczej: płynność rynku, płynność produktu) to: 

a. łatwość sprzedaży aktywów 

b. zaspokojenie potrzeb klientów banku 

c. dostęp do rynku międzybankowego 

d. sekurytyzacja aktywów 

 

 

 

 



13. Większość transakcji na rynku derywatów realizowanych jest w celach: 

a. Spekulacyjnych 

b. Zabezpieczających 

c. Arbitrażowych 

d. wszystkich wymienionych w równej mierze 

 

14. Kontrola ryzyka operacyjnego w obszarze IT nie zawiera następujących mechanizmów 

kontrolnych: 

a. kontroli wrzutni nocnych 

b. dostępu logicznego i fizycznego 

c. wykonywania kopii zapasowych danych  

d. planów ciągłości działania 

 

15. Z ryzykiem biznesowym związane są następujące ryzyka: 

a. strategiczne oraz wyniku finansowego 

b. otoczenia ekonomicznego oraz regulacyjne  

c. konkurencji  

d. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne 

 

16. Regulamin funkcjonowania audytu wewnętrznego nie zawiera: 

a. celu audytu 

b. zakresu audytu  

c. szczegółowych zasad działania 

d. analizy ryzyka 

 

17. Spadek wskaźnika ROA w banku przy niezmienionych aktywach oznacza: 

a. spadek wyniku finansowego 

b. wzrost wyniku finansowego  

c. poprawę jakości pasywów  

d. pogorszenie jakości pasywów 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


