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I. WST P 

Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe jest form  oceny poziomu opanowania 
wiadomo ci i umiej tno ci z zakresu danego zawodu okre lonych w standardzie wymaga , 
ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej. 

Egzamin ten, zwany równie  egzaminem zawodowym, jest egzaminem zewn trznym. 
Umo liwia on uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osi gni  zdaj cego poprzez 
zastosowanie jednolitych wymaga , kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, 
opracowanych przez instytucje zewn trzne, funkcjonuj ce niezale nie od systemu kszta cenia. 

Rol  instytucji zewn trznych pe ni : Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem okr gowych 
komisji egzaminacyjnych powo anych przez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na terenie 
swojej dzia alno ci okr gowe komisje egzaminacyjne przygotowuj , organizuj  i przeprowadzaj  
zewn trzne egzaminy zawodowe. Egzaminy ocenia  b d  zewn trzni egzaminatorzy. 

Egzaminy zawodowe mog  zdawa  absolwenci wszystkich typów szkó  zawodowych 
ponadgimnazjalnych i policealnych, które kszta c  w zawodach uj tych w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego. Od czerwca w roku szkolnym 2008/2009, do egzaminów zawodowych 
mog  przyst powa  absolwenci dotychczasowych szkó  zasadniczych oraz rednich szkó  
zawodowych, którzy do ko ca lutego w roku szkolnym 2008/2009 nie zdali egzaminu z nauki 
zawodu lub egzaminu z przygotowania zawodowego albo nie przyst pili do tych egzaminów. 

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany jeden raz w ci gu roku szkolnego. Harmonogram 
egzaminów ustala i og asza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie pó niej ni  na cztery 
miesi ce przed terminem ich przeprowadzenia. 

Dla absolwentów zasadniczych szkó  zawodowych i szkó  policealnych egzaminy 
przeprowadzane s  od nast pnego tygodnia po zako czeniu zaj  dydaktyczno-wychowawczych, 
a dla absolwentów technikum i technikum uzupe niaj cego - od nast pnego tygodnia po zako czeniu 
egzaminu maturalnego. 

Do egzaminu mog  przyst pi  równie  absolwenci szkó  zawodowych kszta c cych m odzie  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla tej m odzie y, na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznych lub orzecze  lekarskich, warunki i formy egzaminu b d  
dostosowane do jej potrzeb zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania 
egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe do potrzeb absolwentów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi zamieszonym na stronie www.cke.edu.pl 

1. Wymagania, które trzeba spe ni , aby przyst pi  do egzaminu 

Zdaj cy powinien: 

1. Uko czy  szko  i otrzyma  wiadectwo uko czenia szko y. 
2. Z o y  pisemn  deklaracj  przyst pienia do egzaminu zawodowego do dyrektora swojej szko y, 

w terminie okre lonym w rozporz dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 



2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i s uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko ach publicznych (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z pó n. zm.) 

3. Zg osi  si  na egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez okr gow  komisj  
egzaminacyjn  z dokumentem potwierdzaj cym to samo  (z numerem PESEL). 

Zdaj cy o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinien dodatkowo przed o y  opini  lub 
orzeczenie wskazuj ce na dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do jego 
indywidualnych potrzeb. 

UWAGA! 

Informacje o terminie i miejscu egzaminu przekazuje zdaj cym dyrektor szko y, a przypadku 
likwidacji lub przekszta cenia szko y dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej. W zale no ci od 
specyfiki zawodu, w którym przeprowadzony b dzie egzamin zawodowy, okr gowa komisja 
egzaminacyjna mo e wezwa  zdaj cego na szkolenie w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy 
zwi zane z wykonywaniem zadania egzaminacyjnego na okre lonych stanowiskach 
egzaminacyjnych. Szkolenie powinno by  zorganizowane nie wcze niej ni  na dwa tygodnie przed 
terminem egzaminu. 

2. Struktura egzaminu 

Struktura egzaminu obejmuje dwa etapy: etap pisemny i etap praktyczny. 

Etap pisemny sk ada si  z dwóch cz ci. Podczas cz ci I zdaj cy b d  rozwi zywa  zadania 
sprawdzaj ce wiadomo ci i umiej tno ci w a ciwe dla kwalifikacji w danym zawodzie, w cz ci II – 
zadania sprawdzaj ce wiadomo ci i umiej tno ci zwi zane z zatrudnieniem i dzia alno ci  
gospodarcz . 

Etap pisemny przeprowadzany jest w formie testu sk adaj cego si  z zada  zamkni tych 
zawieraj cych cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowied  jest prawid owa. 

W cz ci I test zawiera 50 zada , a w cz ci II – 20 zada . 

Czas trwania etapu pisemnego dla wszystkich zawodów wynosi 120 minut. 

Etap praktyczny sprawdza umiej tno ci rozwi zywania typowych problemów zawodowych 
o charakterze czenia teorii z praktyka, w a ciwych dla zawodu, w zakresie wynikaj cym z zadania 
o tre ci ogólnej, ustalonym w standardzie wymaga  egzaminacyjnych. 

Czas trwania etapu praktycznego nie mo e by  krótszy ni  180 minut i d u szy ni  240 minut. 

3. Wiadomo ci i umiej tno ci sprawdzane na egzaminie 

Na egzaminie b d  sprawdzane tylko te wiadomo ci i umiej tno ci, które zosta y zapisane 
w standardzie wymaga  egzaminacyjnych dla danego zawodu. 



Standardy wymaga  egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów ustalone zosta y 
rozporz dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, z dnia 10 marca 2010 r., w sprawie 
standardów wymaga  b d cych podstaw  przeprowadzania egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje 
zawodowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 103, poz. 652 z pó n. zm.). Teksty standardów wymaga  
egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów s  zamieszczone w oddzielnie opublikowanym 
za czniku do w/w rozporz dzenia. 

Struktura standardu wymaga  egzaminacyjnych dla zawodu odpowiada strukturze egzaminu. 
Oznacza to, e zawarte w standardzie umiej tno ci sprawdzane na egzaminie, ustalono odr bnie dla 
obu etapów egzaminu. 

Umiej tno ci zapisane w standardzie, sprawdzane w etapie pisemnym, s  przyporz dkowane 
do okre lonych obszarów wymaga . 

Umiej tno ci sprawdzane w cz ci pierwszej uj to w trzech obszarach wymaga : 

czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, 
rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, 
przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych, 
bezpieczne wykonywanie zada  zawodowych zgodnie z przepisami bezpiecze stwa i higieny 
pracy, ochrony przeciwpo arowej oraz ochrony rodowiska. 

Umiej tno ci sprawdzane w cz ci drugiej uj to w dwóch obszarach wymaga : 

czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel, 
wykresów, 
przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych. 

W etapie praktycznym egzaminu sprawdzane umiej tno ci s  zwi zane z zadaniem o tre ci 
ogólnej. Z zadaniem ogólnym zwi zane s  odpowiednie uk ady umiej tno ci. Zakres egzaminu 
w tym etapie obejmuje w zale no ci od zawodu i jego specyfiki: 

opracowanie projektu realizacji okre lonych prac 
lub 

opracowanie projektu realizacji i wykonanie okre lonych prac. 

Standard wymaga  egzaminacyjnych dla zawodu stanowi podstaw  do przygotowania zada  
egzaminacyjnych dla obu etapów egzaminu. Oznacza to, e zadania egzaminacyjne b d  sprawdza y 
tylko te umiej tno ci, które zapisane s  w standardzie wymaga  egzaminacyjnych dla danego 
zawodu. Rodzaj zada  egzaminacyjnych sprawdzaj cych umiej tno ci przyporz dkowane do danego 
obszaru wymaga  w etapie pisemnym b dzie wi za  si  ci le z tym obszarem. 

Umiej tno ci uj te w standardzie wymaga  egzaminacyjnych dla zawodu, dla obu etapów 
egzaminu, b d  omówione wraz z przyk adami zada  w rozdzia ach II. i III. informatora. 



Ka dy zdaj cy powinien zapozna  si  ze standardem wymaga  egzaminacyjnych dla zawodu, 
w którym chce potwierdzi  kwalifikacje zawodowe. Standard zamieszczony jest w rozdziale IV 
informatora. 

4. Kryteria zdania egzaminu 

Przyj to, e w etapie pisemnym zdaj cy mo e otrzyma  za ka de prawid owo rozwi zane 
zadanie 1 punkt. Zdaj cy zda ten etap egzaminu, je li uzyska: 

z cz ci I – co najmniej 50% punktów mo liwych do uzyskania, 
z cz ci II – co najmniej 30% punktów mo liwych do uzyskania. 

W etapie praktycznym, w zale no ci od zakresu egzaminu sformu owanego w zadaniu 
o tre ci ogólnej oceniany b dzie projekt realizacji okre lonych prac zgodnie z ustalonymi kryteriami 
oceniania przyj tymi dla danego zadania. Spe nienie ustalonych dla zadania kryteriów wykonania, 
pozwoli na uzyskanie maksymalnej liczby punktów. Zdaj cy zda ten etap egzaminu, je li uzyska co 
najmniej 75% punktów mo liwych do uzyskania. 

Zdaj cy zda egzamin zawodowy, je li spe ni wymagania ustalone dla obu etapów egzaminu. 

Zdaj cy, który zda  egzamin, otrzymuje dyplom potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe 
w danym zawodzie. 

UWAGA! 

Informacje o wynikach egzaminu zdaj cy uzyska od dyrektora szko y, do której ucz szcza . 
W przypadku zdaj cych, których szko y uleg y likwidacji, informacje o wynikach egzaminu uzyskuj  
we w a ciwej komisji okr gowej. 

Szczegó owe informacje o egzaminie zawodowym 

Szczegó owych informacji o egzaminie zawodowym oraz wyja nie  dotycz cych, mi dzy 
innymi, mo liwo ci: 

powtórnego zdawania egzaminu zawodowego przez osoby, które nie zda y egzaminu, 
przyst pienia do egzaminu w terminie innym ni  bezpo rednio po uko czeniu szko y, 
udost pniania informacji na temat wyniku egzaminu, 
otrzymania dyplomu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe, 

udziela dyrektor szko y i okr gowa komisja egzaminacyjna. 

5. Organizacja i przebieg etapu pisemnego egzaminu 

Etap pisemny egzaminu b dzie zorganizowany w szkole, do której ucz szcza e . 
W uzasadnionych przypadkach, w szczególno ci gdy liczba zdaj cych w danej szkole jest mniejsza 
ni  25 osób, dyrektor komisji okr gowej mo e wskaza  Ci inn  szko  albo placówk  kszta cenia 
praktycznego lub ustawicznego, zwane dalej „placówkami”, w której przyst pisz do etapu 
pisemnego egzaminu zawodowego. 



W dniu egzaminu powiniene  zg osi  si  w szkole/placówce na 30 minut przed godzin  jego 
rozpocz cia. Powiniene  posiada  dokument potwierdzaj cy Twoj  to samo . 

Przed wej ciem do sali egzaminacyjnej b dziesz poproszony o potwierdzenie gotowo ci 
przyst pienia do etapu pisemnego egzaminu. 

S uchaj uwa nie informacji przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego, który b dzie omawia  
regulamin przebiegu egzaminu. 

Po zaj ciu miejsca w sali egzaminacyjnej otrzymasz arkusz egzaminacyjny i KART  
ODPOWIEDZI. 

Arkusz egzaminacyjny zawiera: 

stron  tytu ow  z nazw  i symbolem cyfrowym zawodu, w którym odbywa si  etap pisemny 
egzaminu oraz „Instrukcj  dla zdaj cego” (w instrukcji znajduj  si  dane o liczbie stron 
arkusza egzaminacyjnego, wskazania dotycz ce rozwi zywania zada , zaznaczania 
odpowiedzi i sposobu poprawiania odpowiedzi w KARCIE ODPOWIEDZI), 
test 70 zada  wielokrotnego wyboru, w tym 50 zada  w cz ci I ponumerowanych od 1 do 50 
oraz 20 zada  w cz ci II ponumerowanych od 51 do 70. 

KARTA ODPOWIEDZI stanowi jedn  stron  i zawiera: 

miejsce na wpisanie symbolu cyfrowego zawodu i oznaczenia wersji arkusza 
egzaminacyjnego (ze strony tytu owej arkusza egzaminacyjnego), 
miejsce, w którym nale y zamie ci  numer ewidencyjny PESEL, 
miejsce na wpisanie Twojej daty urodzenia, 
tabele z numerami zada  odpowiadaj cych cz ci I oraz cz ci II arkusza egzaminacyjnego 
z uk adem kratek A, B, C, D do zaznaczania odpowiedzi. 
Przeczytaj uwa nie „Instrukcj  dla zdaj cego” w arkuszu egzaminacyjnym i sprawd , czy 

Twój arkusz jest kompletny i nie ma w nim braków. Wykonaj polecenia zgodnie z „Instrukcj  dla 
zdaj cego”. 

Czas trwania etapu pisemnego egzaminu wynosi 120 minut (2 godziny zegarowe). 

UWAGA! 

Je li jeste  egzaminowanym o potwierdzonych specjalnych potrzebach edukacyjnych, to masz prawo 
do dostosowania warunków i formy przeprowadzania etapu pisemnego egzaminu zawodowego do 
swoich indywidualnych potrzeb. 

Szczegó owe informacje o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania 
egzaminu zawodowego opracowuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i og asza ja na 
stronie internetowej CKE nie pó niej ni  do dnia 1 wrze nia roku szkolnego, w którym jest 
przeprowadzany egzamin zawodowy. 

Kolejno  rozwi zywania zada  jest dowolna. Dobrze jednak b dzie, je li rozplanujesz sobie 
czas egzaminu. Na rozwi zanie zada  z cz ci I arkusza powiniene  przeznaczy  oko o 80 minut, na 



rozwi zanie zada  z cz ci II - oko o 30 minut. Pozosta e 10 minut powiniene  wykorzysta  na 
sprawdzenie, czy prawid owo zaznaczy e  odpowiedzi do poszczególnych zada  w KARCIE 
ODPOWIEDZI 

Pami taj! Pracuj samodzielnie! 

Przyst puj c do rozwi zywania ka dego zadania powiniene : 
• uwa nie przeczyta  ca e zadanie, 
• przeanalizowa  rysunki, tabele, itp. oraz tre  polece , 
• dobrze zastanowi  si  nad wyborem prawid owej odpowiedzi, 
• starannie zaznaczy  wybran  odpowied  w KARCIE ODPOWIEDZI zgodnie z instrukcj  

w arkuszu egzaminacyjnym. 

Po zako czeniu rozwi zywania zada , sprawd  w KARCIE ODPOWIEDZI, czy dla 
wszystkich zada  zaznaczy e  odpowiedzi. 

Przewodnicz cy og osi koniec egzaminu i poinformuje, w jaki sposób b dziesz móg  odda  
swoj  KART  ODPOWIEDZI. Arkusz egzaminacyjny mo esz zatrzyma  dla siebie. 

Je li wcze niej zako czysz rozwi zywanie zada , zg o  przez podniesienie r ki gotowo  do 
oddania KARTY ODPOWIEDZI. 

6. Organizacja i przebieg etapu praktycznego egzaminu 

Etap praktyczny egzaminu mo e by  zorganizowany w szkole lub innej placówce wskazanej 
przez okr gow  komisj  egzaminacyjn . 

W dniu egzaminu powiniene  zg osi  si  w szkole/placówce na 30 minut przed godzin  jego 
rozpocz cia. Powiniene  posiada  dokument ze zdj ciem potwierdzaj cy Twoj  to samo . 

Przed wej ciem do sali egzaminacyjnej b dziesz poproszony o potwierdzenie gotowo ci 
przyst pienia do etapu praktycznego egzaminu. 

S uchaj uwa nie informacji przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego etap praktyczny, który 
b dzie omawia  regulamin przebiegu etapu praktycznego egzaminu. 

Zadanie egzaminacyjne wraz z dokumentacj  do jego wykonania zamieszczone jest 
w arkuszu egzaminacyjnym. Na stronie tytu owej arkusza znajduje si  nazwa i symbol cyfrowy 
zawodu, w którym odbywa si  etap praktyczny egzaminu oraz „Informacja dla zdaj cego”. 

Przeczytaj uwa nie „Informacj  dla zdaj cego” znajduj c  si  na stronie tytu owej w arkuszu 
egzaminacyjnym i sprawd , czy arkusz jest kompletny i czy nie ma w nim usterek. Wykonaj 
polecenia zawarte w „Informacji dla zdaj cego”. 

Nast pnie zapoznaj si  z tre ci  zadania egzaminacyjnego, dokumentacj  do jego wykonania 
oraz wyposa eniem stanowiska egzaminacyjnego, które umo liwi Ci jego rozwi zanie. 

Etap praktyczny sprawdza umiej tno ci rozwi zywania typowych problemów zawodowych 
o charakterze czenia teorii z praktyk , w a ciwych dla zawodu, w zakresie wynikaj cym z zadania 
o tre ci ogólnej, ustalonym w  standardzie wymaga  egzaminacyjnych.  

Czas trwania etapu praktycznego nie mo e by  krótszy ni  180 minut i d u szy ni   240 minut. 
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Opracowanie projektu musi by  poprzedzone wnikliw  i starann  analiz  tre ci zadania oraz 
dokumentacj  w formie za czników stanowi cych jego uzupe nienie. Wyniki tej analizy decyduj  
o zawarto ci projektu, tym samym o jako ci wyniku rozwi zania zadania. Informacje zawarte 
w projekcie mo na przedstawi  w dowolny sposób, np. tekstu z elementami graficznymi, rysunkami 
lub szkicami. Do opracowania projektu mo na wykorzysta  komputer znajduj cy si  na stanowisku 
egzaminacyjnym. 

Pami taj! 

Zawarte w projekcie informacje musz  stanowi  logiczn , uporz dkowan  ca o . Zadanie 
musisz wykona  samodzielnie i w przewidzianym czasie. 

Je li wcze niej zako czy e  wykonywanie zadania, zg o  ten fakt przez podniesienie r ki. 



II. ETAP PISEMNY 

1. Wymagania egzaminacyjne z przyk adami zada  do cz ci I 

Zakres wiadomo ci i umiej tno ci w a ciwych dla kwalifikacji w zawodzie 

Absolwent powinien umie : 

1. Czyta  ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, 
szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególno ci: 

1.1. Rozró nia  poj cia, okre lenia i nazwy zwi zane z procesem wiadczenia us ug 
bankowych i ubezpieczeniowych, 

czyli: 
• rozró nia  poj cia i terminy z zakresu organizacji i obiegu pieni dza w gospodarce np.: 

pieni dz, miary pieni dza, popyt i poda  pieni dza, kreacja pieni dza, denominacja, 
deprecjacja, aprecjacja, dewaluacja, baza monetarna, inflacja, deflacja, waluta, 

• rozró nia  i stosowa  poj cia z zakresu rynku kapita owego, np.: gie da, rynek pierwotny, 
rynek wtórny, indeksy gie dowe, hossa, bessa, papiery warto ciowe, instrumenty pochodne, 
akcje, obligacje, certyfikaty, dywidenda, dyskonto, inwestycja, emitenci, 

• rozró nia  i stosowa  poj cia z zakresu us ug bankowych, np.: obrót gotówkowy, obrót 
bezgotówkowy, rachunek bankowy, depozyt, kredyt, stopy procentowe, waluta, karta 
p atnicza, factoring, 

• rozró nia  i stosowa  poj cia z zakresu us ug ubezpieczeniowych, np.: ubezpieczenie, ryzyko, 
ryzyko ubezpieczeniowe, zdarzenie losowe, szkoda, uposa ony, podmiot ubezpieczenia, suma 
ubezpieczeniowa, sk adka ubezpieczeniowa, filary emerytalne, system ubezpiecze , 
ubezpieczenie spo eczne, ubezpieczenie gospodarcze. 

Przyk adowe zadanie 1. 

Wzrost si y nabywczej pieni dza krajowego wzgl dem waluty innego kraju, to 

A. aprecjacja. 
B. deprecjacja. 
C. dewaluacja. 
D. denominacja. 

1.2. Rozró nia  ró nice mi dzy bankiem centralnym, a bankami komercyjnymi, 
czyli: 

• rozró nia  struktur  systemu bankowego, np.: system bankowy, elementy systemu 
bankowego, instytucje bankowe, 

• wskazywa  ró nice mi dzy bankiem centralnym a bankami komercyjnymi, np.: rodzaje 
banków, funkcje i cele banku centralnego, funkcje banków komercyjnych, banki spó dzielcze. 
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Przyk adowe zadanie 2. 

Do zada  NBP nie nale y 

A. emitowanie znaków pieni nych. 
B. udzielanie kredytów komercyjnych. 
C. udzielenie wsparcia bankom komercyjnym. 
D. prowadzenie obs ugi finansowej bud etu pa stwa. 

1.3. Rozró nia  zakres us ug bankowych i ubezpieczeniowych, 
czyli: 

• rozró nia  zakres wiadczonych us ug bankowych, np.: dzia alno  rozliczeniowa, 
dzia alno  depozytowa, dzia alno  kredytowa, us ugi dodatkowe, us ugi czynne i bierne,  

• rozró nia  rodzaje us ug ubezpieczeniowych, np.: doradztwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia 
gospodarcze, ubezpieczenia spo eczne, ubezpieczenia finansowe, fundusze inwestycyjne. 

Przyk adowe zadanie 3. 

Us ugi bankowe czynne polegaj  na 

A. emitowaniu w asnych papierów warto ciowych. 
B. gromadzeniu rodków pieni nych od klientów. 
C. zaci ganiu kredytów w banku centralnym.  
D. inwestowaniu w papiery warto ciowe.  

1.4. Okre la  zasady wiadczenia us ug bankowych i ubezpieczeniowych, 
czyli: 

• okre la  zasady i warunki wiadczenia us ug bankowych na podstawie umowy, regulaminu 
wiadczenia us ug, np.: zakres i zasady dysponowania rodkami zgromadzonymi na rachunku 

bankowym, zasady wiadczenia us ug bankowo ci elektronicznej, prowadzenie rozlicze  
pieni nych, przyjmowanie depozytów, zasady udzielania kredytów, formy zabezpieczania 
kredytów, 

• okre la  zasady i warunki wiadczenia us ug ubezpieczeniowych na podstawie umowy, 
regulaminu wiadczenia us ug, np.: zasady wiadczenia us ug drog  elektroniczn , warunki 
zawierania i rozwi zywania umów, wiadczenie us ug po rednictwa ubezpieczeniowego. 
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Przyk adowe zadanie 4. 

Fragment regulaminu „Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej dla klienta 
indywidualnego oraz ma ego i redniego przedsi biorcy” 

 

Z zamieszczonego fragmentu regulaminu wynika, e w przypadku zmiany zak adu ubezpiecze , 
dotychczasow  umow  ubezpieczenia OC indywidualnych posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
nale y wypowiedzie  nie pó niej ni  

A. 7 dni od dnia zawarcia umowy. 
B. 30 dni od dnia zawarcia umowy. 
C. 3 miesi ce przed up ywem okresu, na który zosta a zawarta. 
D. na 1 dzie  przed up ywem okresu, na który zosta a zawarta. 

1.5. Okre la  korzy ci i koszty wynikaj ce ze wiadczenia danej us ugi bankowej 
i ubezpieczeniowej, 

czyli: 
• okre la  korzy ci p yn ce ze wiadczenia danej us ugi przez banki i firmy ubezpieczeniowe, 

np.: sprzeda  produktów i us ug za po rednictwem Internetu, dost p do rachunku za pomoc  
urz dze  elektronicznych (np.: telefon, bankomat), automatyczne przelewy, udzielanie 
po yczek w postaci kart obci eniowych, sprawno  likwidacji szkód, termin realizacji 
wyp aty odszkodowania – szybko  i rzetelno , indywidualny poziom ceny uwzgl dniaj cy 
wnoszone ryzyko przez ubezpieczaj cego,  

• okre la  wady i zalety konkretnych us ug bankowych i ubezpieczeniowych, np.: ni sze koszty 
realizacji us ugi, ni sza prowizja, ni sza sk adka ubezpieczeniowa, 

• okre la  korzy ci wynikaj ce ze wiadczenia us ug bankowych o podobnym charakterze,  
np.: depozyt bankowy, kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny, poprzez porównanie ich 
parametrów, 

• okre la  korzy ci wynikaj ce ze wiadczenia us ug ubezpieczeniowych o podobnym 
charakterze, np.: ubezpieczenie komunikacyjne, osobowe, maj tkowe, poprzez porównanie 
ich parametrów. 

  

§ 19  

1. Ubezpieczaj cy mo e odst pi  od umowy ubezpieczenia, je eli umowa zawarta 
jest na okres d u szy ni  6 miesi cy. 

2. Odst pienie od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczaj cego mo e by  
dokonane najpó niej w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy ubezpieczaj cy jest 
przedsi biorc , w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 
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Przyk adowe zadanie 5. 

Zaci gni cie kredytu wed ug sta ej stopy procentowej jest korzystne dla kredytobiorcy w warunkach 

A. niskich stóp procentowych. 
B. wysokich stóp procentowych. 
C. oczekiwanego spadku inflacji. 
D. oczekiwanego wzrostu inflacji. 

1.6. Stosowa  akty prawne obowi zuj ce w prowadzeniu dzia alno ci bankowej 
i ubezpieczeniowej, 

czyli: 
• stosowa  regulacje prawne zwi zane z funkcjonowaniem sektora bankowego i rynku 

ubezpiecze , np.: ustawa Prawo bankowe, ustawa o NBP, ustawa o dzia alno ci 
ubezpieczeniowej, ustawa o po rednictwie ubezpieczeniowym,  

• stosowa  przepisy dotycz ce dzia alno ci us ugowej przedsi biorcy, np.: Kodeks pracy, 
Ustawa o rachunkowo ci, prawa konsumenta, 

• stosowa  regulaminy wewn trzne oraz instrukcje banków i firm ubezpieczeniowych, np.: 
regulaminy systemu bankowo ci internetowej, regulaminy warunków udzielania i sp aty 
po yczek i kredytów, regulaminy ubezpieczeniowe, regulaminy wiadczenia us ug drog  
elektroniczn . 

Przyk adowe zadanie 6. 

Banki komercyjne dzia aj  w Polsce przede wszystkim w oparciu o przepisy 

A. kodeksu cywilnego. 
B. wewn trzne banków. 
C. ustawy Prawo bankowe. 
D. ustawy o Narodowym Banku Polskim. 

1.7. Klasyfikowa  sk adniki maj tku (aktywa) instytucji bankowej i ubezpieczeniowej oraz 
ród a ich pochodzenia (pasywa), 

czyli: 
• klasyfikowa  sk adniki maj tku (aktywa) instytucji bankowej, np.: kasa i operacje z bankiem 

centralnym, aktywa finansowe, kredyty i inne nale no ci, instrumenty pochodne 
zabezpieczaj ce, aktywa z tytu u podatku dochodowego, aktywa trwa e, 

• klasyfikowa  sk adniki maj tku (aktywa) instytucji ubezpieczeniowej, np.: warto ci 
niematerialne i prawne, lokaty, aktywa netto ubezpiecze  na ycie, gdy ryzyko lokaty ponosi 
ubezpieczaj cy, nale no ci, rozliczenia mi dzyokresowe, 

• klasyfikowa  ród a finansowania aktywów (pasywa) jednostki bankowej np.: fundusze 
w asne, zobowi zania wobec banku centralnego, zobowi zania finansowe, zobowi zania 
podporz dkowane, zobowi zania zwi zane z grup  aktywów zakwalifikowanych, jako 
przeznaczone do sprzeda y, zobowi zania z tytu u podatku dochodowego, wynik finansowy, 
rezerwy,  
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• klasyfikowa  ród a finansowania aktywów (pasywa) jednostki ubezpieczeniowej, np.: kapita  
w asny, zobowi zania podporz dkowane, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, udzia  
reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych, zobowi zania z tytu u 
depozytów reasekuratorów, pozosta e zobowi zania i fundusze specjalne, rozliczenia 
mi dzyokresowe. 

Przyk adowe zadanie 7. 

W banku pa stwowym do funduszu podstawowego zalicza si : 

A. fundusz statutowy, fundusz zapasowy, fundusz rezerwowy. 
B. fundusz zak adowy, fundusz zasobowy, fundusz zapasowy. 
C. fundusz udzia owy, fundusz zasobowy, fundusz zak adowy. 
D. fundusz zak adowy, fundusz rezerwowy, fundusz zasobowy. 

1.8. Rozpoznawa  formy i rodzaje promocji sprzeda y us ug bankowych 
i ubezpieczeniowych, 

czyli: 
• rozró nia  techniki sprzeda y us ug, np.: sprzeda  po rednia, sprzeda  bezpo rednia, 
• rozró nia  formy i rodzaje rodków promocji us ug wiadczonych w sektorze bankowym 

i ubezpieczeniowym, np.: reklama, sprzeda  osobista, public relations, publicity, rabat, 
product placement, prospecting. 

Przyk adowe zadanie 8. 

Jakie narz dzie promocji stosuje pracownik banku, który w trakcie bezpo redniej rozmowy 
z potencjalnym nabywc  prezentuje ofert  banku, w celu doprowadzenia do zakupu us ugi 
bankowej? 

A. Public relations. 
B. Telemarketing. 
C. Sprzeda  osobista. 
D. Promocja sprzeda y. 

1.9. Rozpoznawa  fa szywe rodki p atnicze i inne dokumenty oraz stosowa  obowi zuj ce 
procedury post powania, 

czyli: 
• rozpoznawa  charakterystyczne cechy zabezpiecze  banknotów, np.: znak wodny, obecno  

nitki zabezpieczaj cej, obecno  mikrodruku, efekt k towy, farba metalizowana i zmienna 
optycznie, 

• rozpoznawa  fa szywe dokumenty to samo ci, np.: dowód osobisty, paszport, legitymacja 
studencka, 

• ocenia  legalno  dokumentów s u bowych pracowników, np.: legitymacja s u bowa 
pracownika UKE, KNF, GIODO. 
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Przyk adowe zadanie 9. 

W przypadku, gdy kasjer stwierdzi, e przyjmowany przez niego banknot jest fa szywy lub budzi 
w tpliwo ci co do jego autentyczno ci powinien 

A. wezwa  policj . 
B. zatrzyma  klienta. 
C. poprosi  klienta o jego wymian . 
D. zatrzyma  banknot i sporz dzi  z tego zdarzenia protokó . 

1.10. Rozró nia  formy organizacyjno-prawne jednostek gospodarczych, 
czyli: 

• rozró nia  formy organizacyjno-prawne jednostek gospodarczych, np.: przedsi biorstw 
pa stwowych, spó dzielni, przedsi biorstw indywidualnych, organów pa stwa. 

Przyk adowe zadanie 10. 

Wska  spó k , w której wszyscy wspólnicy odpowiadaj  za zobowi zania spó ki tylko do wysoko ci 
wniesionych udzia ów. 

A. Spó ka jawna. 
B. Spó ka partnerska. 
C. Spó ka komandytowo-akcyjna. 
D. Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci . 

1.11. Rozró nia  papiery warto ciowe,  
czyli: 

• rozró nia  instrumenty rynku pieni nego, np.: bony pieni ne, bony skarbowe, certyfikaty 
depozytowe, weksle, 

• rozró nia  instrumenty rynku kapita owego, np.: akcje, obligacje, listy zastawne, certyfikaty 
inwestycyjne. 

Przyk adowe zadanie 11. 

Które podmioty mog  emitowa  akcje?  

A. Spó dzielnie. 
B. Stowarzyszenia. 
C. Spó ki akcyjne. 
D. Spó ki cywilne. 

1.12. Okre la  czynno ci windykacyjne nale no ci banku,  
czyli: 

• okre la  wst pne czynno ci windykacyjne nale no ci banku, np.: wpisanie sprawy do 
rejestru, potr cenie nale no ci, post powanie upominawcze, bankowy tytu  egzekucyjny, 
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• okre la  czynno ci windykacyjne w post powaniach szczególnych, np.: post powanie 
ugodowe, sprzeda  wierzytelno ci na rynku publicznym, post powanie uk adowe, 
post powanie likwidacyjne i upad o ciowe. 

Przyk adowe zadanie 12. 

Bank ma prawo sprzeda y swoich wymagalnych wierzytelno ci 

A. na gie dzie. 
B. w drodze przetargu. 
C. osobom zad u onym. 
D. swoim pracownikom. 

2. Przetwarza  dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ci: 
2.1. Dobiera  rodzaj us ug bankowych i ubezpieczeniowych w zale no ci od potrzeb klienta, 
czyli: 

• dobiera  rodzaj us ugi bankowej w zale no ci od indywidualnych potrzeb klienta, np.: rodzaj 
rachunku bankowego w zale no ci od przeznaczenia, kart  kredytow  dla klientów 
o potrzebach finansowych przekraczaj cych saldo konta bankowego, kredyt w zale no ci od 
mo liwo ci kredytowych klienta i form zabezpiecze ,  

• dobiera  rodzaj us ugi ubezpieczeniowej w zale no ci od indywidualnych potrzeb 
klienta,np.:suma i wysoko  sk adki ubezpieczeniowej w zale no ci od zasobno ci klienta, 
okres ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia, 

• dobiera  najkorzystniejsze rozwi zania dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych 
(ma ych firm oraz korporacji). 

Przyk adowe zadanie 13. 

Z jakiego rodzaju inwestycji powinien skorzysta  klient, który bez ryzyka zamierza zainwestowa  
swoje oszcz dno ci na krótki okres czasu? 

A. Dzie a sztuki. 
B. Nieruchomo ci. 
C. Lokaty bankowe. 
D. Fundusze inwestycyjne. 

2.2. Analizowa  dokumenty zwi zane z zawieraniem umów na wiadczone us ugi sektora 
bankowego i ubezpieczeniowego, 

czyli: 
• analizowa  sporz dzone dokumenty zwi zane z zawieraniem umów na us ugi wiadczone 

przez banki, np.: umowy kredytowe, umowy rachunku bankowego,  
• analizowa  sporz dzone dokumenty zwi zane z zawieraniem umów na us ugi 

ubezpieczeniowe, np.: polisy ubezpieczeniowej, umowy dodatkowe, 
• analizowa  dokumenty zwi zane z zawieraniem umowy na wiadczenie us ug, pod wzgl dem 

ich kompletno ci, np.: pe nomocnictwo do reprezentowania firmy, zg oszenie zastrze enia, 
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• analizowa  dokumenty sporz dzone w trakcie zawierania umowy na us ugi, pod wzgl dem 
formalnym i merytorycznym, np. brak numeru dowodu to samo ci, adresu klienta. 

Przyk adowe zadanie 14. 

Umowa kredytowa charakteryzuje si  tym, e jest umow  

A. jednostronnie obowi zuj c . 
B. bezterminow . 
C. nieodp atn . 
D. celow . 

2.3. Dokonywa  oblicze  zwi zanych z okre leniem nale no ci za wiadczone us ugi 
bankowe lub ubezpieczeniowe, 

czyli: 
• oblicza  op aty za us ugi bankowe, w zale no ci od jej rodzaju, na podstawie taryfy op at 

i prowizji, np.: op aty za realizacj  przekazu bankowego, wyci gi z rachunku, wyp aty 
i wp aty gotówki, udzielenie pe nomocnictwa, zastrze enie dokumentów, wydanie 
za wiadczenia /opinii o sp acie kredytu,  

• oblicza  op aty za us ugi ubezpieczeniowe, w zale no ci od jej rodzaju, na podstawie taryfy 
op at i limitów, tabele wska ników, np.: sk adki i sumy ubezpieczenia w umowie, op aty za 
pakiet ubezpiecze . 

Przyk adowe zadanie 15. 

Ile wyniesie sk adka roczna dla m czyzny w wieku 42 lat, przy sumie ubezpieczenia 120 000 z , 
w przypadku mierci na skutek nieszcz liwego wypadku? 

Tabela wska ników ubezpieczenia SNW 
Wiek 18-30 31-40 41-45 46-50 51-55 56-60 
Wska nik 3,80 6,91 13,43 14,5 16,10 18,0 

A. 1611,60 z  
B. 1711,60 z  
C. 1800,00 z  
D. 2000,00 z  

2.4. Oblicza  warto ci procentowe, dyskontowe, odsetkowe i walutowe, 
czyli:  

• oblicza  warto ci procentowe, np.: alokacji sk adki,  
• oblicza  odsetki od lokat i kredytów, np.: oblicza  odsetki od depozytu do roku i powy ej roku 

z ró nymi okresami kapitalizacji, oblicza  odsetki od kredytu udzielonego na ró ne okresy, 
• oblicza  warto ci dyskonta i redyskonta weksli, np.: warto  kredytu dyskontowego 

i redyskontowego, 
• oblicza  warto ci ró nic kursowych z uwzgl dnieniem przelicze  walutowych, np.: dodatnie 

i ujemne ró nice kursowe. 
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Przyk adowe zadanie 16. 

Warto  pocz tkowa zainwestowanego depozytu wynosi 1000 z , d ugo  okresu inwestycji - 2 lata, 
okresy umowy to pó rocza (w sumie 4 okresy). Stopy procentowe w kolejnych okresach wynosz  
4%, 4%, 5%, 6%. Ile wyniesie warto  ko cowa inwestycji? 

A. 1058,12z  
B. 1098,40z  
C. 1129,00z  
D. 1145,40z  

2.5. Analizowa  us ugi konkurencji w dzia alno ci bankowej i ubezpieczeniowej, 
czyli: 

• analizowa  us ugi konkurencji w dzia alno ci bankowej i ubezpieczeniowej, np.: oferty 
kredytowe, oferty depozytowe, oferty ubezpieczeniowe. 

Przyk adowe zadanie 17. 

Klient banku chce zaci gn  kredyt gotówkowy na kwot  10000 z  na okres 24 miesi cy.  

Oferty kredytowe dost pne na rynku 

Poz. Nazwa banku Stopa procentowa 

Prowizja  
oraz ewentualne 

inne op aty – 
ubezpieczenie, itp. 

1 Bank NOWA S.A. 10,00% 4,00% 
2 Bank Sukces  10,00% 3,00% 
3 Depozyt Bank S.A. 10,00% 0,00% 
4 Iskra Bank S.A. 10,00% 2,00% 

Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, e najkorzystniejsz  ofert  kredytow  proponuje 

A. Bank Sukces. 
B. Iskra Bank S.A. 
C. Bank NOWA S.A. 
D. Depozyt Bank S.A. 

2.6. Interpretowa  informacje dotycz ce zdarze  i procesów gospodarczych 
przedstawionych w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej, 

czyli:  
• interpretowa  informacje przedstawione w formie, np.: schematu obiegu dokumentów, 

wykresów i tabel prezentuj cych poziom, struktur  i dynamik  wybranych kategorii 
ekonomicznych, dotycz cych okre lonych zdarze  i procesów gospodarczych. 
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Przyk adowe zadanie 18. 

Zamieszczona tabela jest cz ci  prasowej publikacji o funduszach inwestycyjnych.  

Fundusze inwestycyjne Procentowa zmiana warto ci jednostek 
uczestnictwa w okresie: 

6 miesi cy 1 roku 2 lat 
Fundusz stabilnego wzrostu Ikar 10,12 15,14 30,12 
Fundusz zrównowa ony Olafo 2,27 4,07 9,13 
Fundusz akcji Nowa 28,12 60,52 85,01 
Fundusz rynku pieni nego aba 5,12 8,56 12,45 

Który fundusz inwestycyjny przyniós  inwestorom najwi ksze zyski w ci gu ostatnich dwóch lat? 

A. Ikar. 
B. aba. 
C. Olafo. 
D. Nowa. 

3. Bezpiecznie wykonywa  zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze stwa i higieny 
pracy, ochrony przeciwpo arowej oraz ochrony rodowiska, a w szczególno ci: 

3.1. Wskaza  oraz stosowa  przepisy bezpiecze stwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpo arowej oraz ochrony rodowiska obowi zuj ce na stanowisku pracy 
technika us ug bankowych i ubezpieczeniowych, 

czyli: 
• stosowa  przepisy bhp przy obs udze urz dze  u ywanych na stanowisku pracy, np.: 

komputera, faksu, testera banknotów, niszczarki dokumentów, 
• stosowa  przepisy ochrony przeciwpo arowej i ochrony rodowiska, np.: zna  zasady 

kierowania ewakuacj  podczas wyst pienia po aru, rozró nia  rodki ga nicze i zakres ich 
stosowania, segregowa  odpady biurowe, okre la  zasady przechowywania i utylizacji 
tonerów drukarkowych. 

Przyk adowe zadanie 19. 

Jaki kolor maj  tablice wskazuj ce wyj cia i drogi ewakuacyjne? 

A. ó ty. 
B. Zielony. 
C. Niebieski. 
D. Czerwony. 
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3.2. Wskazywa  zagro enia wynikaj ce z nieprzestrzegania przepisów bezpiecze stwa 
i higieny pracy, ochrony przeciwpo arowej oraz ochrony rodowiska podczas prac 
w dzia alno ci bankowej i ubezpieczeniowej, 

czyli:  
• wskazywa  zagro enia wynikaj ce z nieprzestrzegania przepisów bezpiecze stwa i higieny 

pracy, przepisów ochrony przeciwpo arowej, przepisów ochrony rodowiska podczas 
wykonywania prac w dzia alno ci bankowej i ubezpieczeniowej, np.: zagro enia pora enia 
pr dem, uszkodzenia wzroku, które mog  wyst pi  podczas  wykonywania okre lonych prac 
przy komputerze. 

Przyk adowe zadanie 20.  

Co powinien zrobi  pracownik w przypadku po aru kopiarki? 

A. Gasi  po ar wod  i powiadomi  stra  po arn . 
B. Od czy  dop yw pr du i gasi  po ar ga nic  pianow . 
C. Od czy  dop yw pr du i gasi  po ar ga nic  proszkow . 
D. Opu ci  pomieszczenie i poczeka  na przyjazd stra y po arnej. 

3.3. Wskazywa  sposoby udzielania pomocy poszkodowanym, 
czyli: 

• wskazywa  sposoby udzielania pierwszej pomocy zgodnie z zasadami, np.: przy omdleniach, 
pora eniu pr dem elektrycznym, napadach padaczki, krwotokach, zatruciach, z amaniach, 

• okre la  czynno ci zwi zane z przeprowadzaniem resuscytacji kr eniowo-oddechowej, np.: 
udro nienie dróg oddechowych, sztuczne oddychanie, masa  serca. 

Przyk adowe zadanie 21. 

Najskuteczniejsz  i najprostsz  metod  udra niania dróg oddechowych jest 

A. przygi cie g owy do mostka. 
B. u o enie cia a w pozycji bezpiecznej. 
C. usuni cie cia a obcego z jamy ustnej i odgi cie g owy do ty u. 
D. u o enie cia a w pozycji siedz cej i odchylenie g owy do ty u. 

3.4. Organizowa  stanowiska pracy zgodnie z wymogami ergonomii, 
czyli, 

• organizowa  stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii, np.: prawid owo 
zorganizowane stanowisko komputerowe, odpowiednie o wietlenie stanowiska pracy, 
warunki rodowiskowe – ha as, ergonomia mebli biurowych (odpowiednia stabilno  
i funkcjonalno  biurka i krzes a, odpowiednia powierzchnia biurka), 
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Przyk adowe zadanie 22. 

Minimalna wolna obj to  pomieszczenia przypadaj ca na jednego pracownika powinna wynosi  

A. 9 m3 
B. 10 m3 
C. 12 m3 
D. 13 m3 

3.5. Stosowa  zasady bezpiecze stwa obrotu bankowego i ubezpieczeniowego, 
czyli: 

• stosowa  podstawowe poj cia teleinformatyczne zwi zanie z zabezpieczaniem systemów baz 
danych, np.: podpis cyfrowy, kryptografia symetryczna i asymetryczna, dystrybucja kluczy 
szyfruj cych, has o dost pu, uwierzytelnianie, 

• rozró nia  techniki zabezpieczenia informacji elektronicznej, np.: programy antywirusowe, 
zapory ogniowe, archiwizacja danych, 

• zna  zasady tworzenia i udost pniania hase  dost pu do komputerów, plików, 
• stosowa  bezpieczne po czenia w sieci internet, np.: szyfrowane po czenia SSL, 

sprawdzanie poprawno ci certyfikatu bezpiecze stwa, 
• stosowa  zasady bezpiecze stwa przy korzystaniu z us ug finansowych, np.: karty kodów 

jednorazowych, kod PIN, tokeny, dzienne limity zlece . 

Przyk adowe zadanie 23. 

Karta kodów jednorazowych s u y  

A. do uwierzytelnienia u ytkownika. 
B. do wyp aty gotówki w bankomacie. 
C. do autoryzacji transakcji internetowych. 
D. do dokonywania wyp aty gotówki w banku. 

3.6. Stosowa  przepisy dotycz ce ochrony informacji niejawnych stanowi cych tajemnic  
pa stwow , s u bow  i bankow , 

czyli: 
• stosowa  zasady oznaczania dokumentów klauzulami jawno ci, np.: tajne, ci le tajne, 

poufne, zastrze one, 
• stosowa  zasady ochrony informacji bankowych poprzez oznaczenie dokumentów 

okre lonymi klauzulami, np.: informacje wra liwe, poufne bankowe, do u ytku s u bowego, 
• stosowa  przepisy dotycz ce ochrony informacji niejawnych stanowi cych tajemnic  

bankow , 
• stosowa  zasady przetwarzania baz danych osobowych, np.: ochrony danych osobowych 

klientów firmy, czas przechowywania danych, procedury ich usuwania na danie klienta. 
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Przyk adowe zadanie 24. 

Tajemnica bankowa to powinno  zachowania w tajemnicy informacji dotycz ca 

A. czynno ci bankowych. 
B. dzia alno ci handlowej. 
C. organizacji przedsi biorstwa. 
D. zatrudnionych pracowników. 

3.7. Stosowa  zasady archiwizacji dokumentacji oraz ochrony baz danych w dzia alno ci 
bankowej i ubezpieczeniowej, 

czyli: 
• stosowa  zasady archiwizacji dokumentacji bankowej i ubezpieczeniowej tradycyjnej i na 

no nikach cyfrowych, 
• stosowa  zasady ochrony baz danych przed nieuprawnionym dost pem. 

Przyk adowe zadanie 25.  

Bezpieczne przechowywanie dokumentów zwi zanych z czynno ciami bankowymi, sporz dzonymi 
na elektronicznym no niku informacji, polega na przechowywaniu  

A. co najmniej dwóch  kopii, ka da na innym egzemplarzu no nika. 
B. co najmniej dwóch  kopii sporz dzonych w formie wydruków. 
C. jednej kopii na twardym dysku komputera. 
D. jednej kopii na p ycie CD lub DVD. 
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2. Wymagania egzaminacyjne z przyk adami zada  do cz ci II 

Absolwent powinien umie : 

1. Czyta  ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, 
wykresów, a w szczególno ci: 

1.1. rozró nia  podstawowe poj cia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz 
prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów reguluj cych podejmowanie 
i wykonywanie dzia alno ci gospodarczej, 

czyli: 
• rozró nia  poj cia z obszaru funkcjonowania gospodarki, np.: rynek, popyt, poda , 

bezrobocie, inflacja, 
• rozró nia  poj cia z zakresu prawa pracy, np.: umowa o prac , urlop, wynagrodzenie 

za prac ,  
• rozró nia  poj cia z zakresu prawa podatkowego, np.: podatek dochodowy, podatek VAT, 

akcyza, PIT, 
• rozró nia  poj cia z obszaru podejmowania i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, np.: 

REGON, numer identyfikacji podatkowej-NIP, rachunek bankowy. 

Przyk adowe zadanie 1. 

Poprzez okre lenie p acy brutto nale y rozumie  kwot  wynagrodzenia pracownika 

A. bez podatku dochodowego. 
B. okre lon  w umowie o prac . 
C. obliczon  do wyp aty. 
D. pomniejszon  o sk adki ZUS. 

1.2. rozró nia  dokumenty zwi zane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem 
i wykonywaniem dzia alno ci gospodarczej, 

czyli: 
• rozró nia  dokumenty zwi zane z zatrudnieniem, np.: umowa o prac , Kodeks pracy, 

deklaracja ZUS,  
• rozró nia  dokumenty zwi zane z dzia alno ci  gospodarcz , np.: polecenie przelewu, 

faktura, deklaracja podatkowa. 
  



 

 

Przyk adowe zadanie 2.  

Jak nazywa si  przedstawiony na 
rysunku dokument reguluj cy 
rozliczenie bezgotówkowe? 

A. Czek potwierdzony. 
B. Polecenie przelewu. 
C. Faktura VAT. 
D. Weksel prosty. 

1.3. identyfikowa  i analizowa  informacje dotycz ce wymaga  i uprawnie  pracownika, 
pracodawcy, bezrobotnego i klienta, 

czyli: 
• identyfikowa  i analizowa  obowi zki i uprawnienia pracownika okre lone w Kodeksie 

pracy, umowie o prac , np.: prawo do urlopu, czas pracy, wynagrodzenie za prac , 
• identyfikowa  i analizowa  obowi zki i uprawnienia pracodawcy okre lone w Kodeksie 

pracy, umowie o prac , wzgl dem ZUS, urz du skarbowego, np.: terminowe wyp acanie 
wynagrodze , odprowadzanie sk adek ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego, 
zapewnienie bezpiecznych warunków pracy,  

• identyfikowa  i analizowa  obowi zki i uprawnienia bezrobotnego na podstawie Ustawy 
o zatrudnieniu i przeciwdzia aniu bezrobociu, np.: rejestracja w biurze pracy, zasady 
pobierania zasi ku, oferty pracy dla bezrobotnych, w tym bezrobotnych absolwentów, 

• identyfikowa  i analizowa  obowi zki i uprawnienia klienta podane w umowach kupna-
sprzeda y, z tytu u gwarancji, reklamacji przy zakupach towarów i us ug. 

Przyk adowe zadanie 3. 

Na podstawie której z wymienionych poni ej umów, przys uguje pracownikowi prawo do urlopu 
wypoczynkowego? 

A. Umowy zlecenia. 
B. Umowy o dzie o. 
C. Umowy o prac . 
D. Umowy agencyjnej. 

  



 

2. Przetwarza  dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ci: 
 
2.1. Analizowa  informacje zwi zane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem 

pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dzia alno ci 
gospodarczej, 

czyli:  
• analizowa  oferty urz dów pracy, placówek doskonal cych w zawodzie oraz oferty 

kursów zawodowych, dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych i dostosowania ich 
do potrzeb rynku pracy, 

• analizowa  oferty zak adów pracy, urz dów pracy, biur po rednictwa dotycz ce 
poszukiwania pracownika i zatrudnienia, przedstawione w formie og osze  
prasowych, internetowych, tablic og osze ,  

• analizowa  informacje zwi zane z podejmowaniem i wykonywaniem dzia alno ci 
gospodarczej zawarte, np.: w Kodeksie spó ek handlowych, danych z urz du pracy 
na temat lokalnego rynku pracy, zapotrzebowania na us ugi i towary. 

Przyk adowe zadanie 4. 

W lokalnej prasie ukaza o si  og oszenie nast puj cej tre ci: 

Firma z kapita em zagranicznym specjalizuj ca si  w wyposa eniu warsztatów 
i magazynów w sprz t techniczny poszukuje kandydata na stanowisko 

 

 
MAGAZYNIERA 

 

WYMAGANIA: 
• wykszta cenie rednie techniczne, 
• umiej tno  obs ugi komputera, 
• znajomo  j zyka niemieckiego. 
Ponadto mile widziane jest: 
• do wiadczenie na podobnym stanowisku. 
• prawo jazdy kategorii B. 
 

Oferty wraz z listem motywacyjnym i yciorysem w terminie dwóch tygodni od daty ukazania 
si  og oszenia prosimy przesy a  na adres:  
Firma „TECHNOPOL” 30-999 NIEZNANÓW ul. Warsztatowa 1.  

Wymagania stawiane przez firm  spe nia osoba, która uko czy a 

A. technikum budowlane, pracuje w magazynie i ma prawo jazdy kat.B. 
B. technikum elektryczne, ma prawo jazdy kat B i zna j zyk niemiecki. 
C. technikum chemiczne, korzysta z komputera i pracowa a jako magazynier. 
D. technikum mechaniczne, obs uguje komputer i zna j zyk niemiecki. 
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2.2. sporz dza  dokumenty zwi zane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz 
podejmowaniem i wykonywaniem dzia alno ci gospodarczej, 

czyli: 
• sporz dza  dokumenty zwi zane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem, np.: list intencyjny, 

list  motywacyjny, curriculum vitae,  
• sporz dzi  dokumenty niezb dne przy uruchamianiu indywidualnej dzia alno ci 

gospodarczej, np.: wniosek o zarejestrowanie firmy, zg oszenie do urz du statystycznego 
o nadanie numeru REGON i urz du skarbowego o przyznanie numeru identyfikacji 
podatkowej-NIP,  

• sporz dzi  dokumenty zwi zane z wykonywaniem dzia alno ci gospodarczej, np.: zg oszenie 
do ZUS, polecenie przelewu, faktur , ksi g  przychodów i rozchodów. 

Przyk adowe zadanie 5.  

Na jak  kwot  w z  hotel wystawi faktur  firmie za korzystanie z noclegu przez dwóch jej 
pracowników podczas s u bowego wyjazdu?  

 
A. 108 z  
B. 116 z  
C. 208 z  
D. 216 z  

2.3. rozró nia  skutki wynikaj ce z nawi zania i rozwi zania stosunku pracy, 
czyli: 

• rozró nia  skutki zawarcia umowy o prac , umowy zlecenia, umowy o dzie o, np.: op aty 
sk adek na ubezpieczenie spo eczne i zdrowotne, prawo do urlopu, wysoko  podatku,  

• rozró nia  skutki rozwi zania umowy o prac  z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez 
wypowiedzenia, niezgodne z prawem, np.: przywrócenie do pracy, 

• rozró nia  skutki zawarcia i rozwi zania umowy o prac  dla pracodawcy, np.: wystawienie 
wiadectwa pracy, odprowadzanie sk adek pracowniczych, p acenie podatków, ustalenie 

wymiaru urlopów, wyp acanie zaliczek.  
  



 

Przyk adowe zadanie 6. 

Jaka kwota wynagrodzenia brutto w z  zosta a naliczona pracownikowi za miesi c pracy, 
zatrudnionemu w HURTOWNI „AS” S.A. na podstawie umowy o prac ?  

A. 2 400 z  
B. 1 600 z  
C. 1 200 z  
D.    240 z  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

/piecz  nag ówkowa pracodawcy/    /miejscowo  i data/ 
 
/numer REGON – EKD 

 
UMOWA O PRAC  

zawarta w dniu ................................................................................................. 
  /data zawarcia umowy/ 

mi dzy .............................................................................................................. 
/imi  i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentuj cej pracodawc  albo osoby upowa nionej do sk adania o wiadcze  w imieniu pracodawcy/ 

a   ..................................................................................................................... 
/imi  i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zameldowania/ 

zawarta  na  ...................................................................................................... 
/okres próbny, czas nieokre lony, czas okre lony, czas wykonywania okre lonej pracy/ 

1. Strony ustalaj  nast puj ce warunki zatrudnienia: 

1) rodzaj umówionej pracy: .................................................................... 
/stanowisko, funkcja, zawód, specjalno / 

2) miejsce wykonywania pracy: .............................................................. 

3) wymiar czasu pracy: ............................................................... 

4) wynagrodzenie: .................................................................................. 

.................................................................................................................... 

5) inne warunki zatrudnienia: ................................................................. 

................................................................................................................... 

2. Dzie  rozpocz cia pracy: ......................................................................... 

 

 
/data i podpis pracownika/   /podpis pracodawcy lub osoby reprezentuj cej 

      pracodawc  albo osoby upowa nionej do sk adania 
 o wiadcze  w imieniu pracodawcy/ 

 

HURTOWNIA „AS” S.A. 
ul. Wiosenna 1 
60-623 Pozna  
012 775 62 

Pozna  2003.01.06 

Markiem Nowakiem - prezesem 

Ann  Jab o sk , Pozna  ul. Bia a 12 

M Nowak 

6 stycznia 2003 roku 

sprzedawca 

czas nieokre lony 

Hurtownia „AS” 
 

2000 z  /s ownie dwa tysi ce z / + premia 
etat – 40 godz. tygodniowo 

regulaminowa 20% wynagrodzenia zasadniczego 

brak 

06 stycznia 2003 roku 

06.01. 2003
A.Jablonska 
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Odpowiedzi do przyk adowych zada   

Cz  I  
Zadanie 1.  A 
Zadanie 2.  B 
Zadanie 3.  D 
Zadanie 4.  B 
Zadanie 5.  A 
Zadanie 6.  C 
Zadanie 7.  A 
Zadanie 8. C 

Zadanie 9. D 
Zadanie 10. D 
Zadanie 11. C 
Zadanie 12. B 
Zadanie 13. C 
Zadanie 14. D 
Zadanie 15. A 
Zadanie 16. B 

Zadanie 17. D 
Zadanie 18. D 
Zadanie 19. B 
Zadanie 20. C 
Zadanie 21. C 
Zadanie 22. D 
Zadanie 23. C 
Zadanie 24. A 
Zadanie 25. A 

Cz  II  
Zadanie 1. B Zadanie 2. B Zadanie 3. C Zadanie 4. D Zadanie 5. D Zadanie 6. A 

 



III. ETAP PRAKTYCZNY 

1 Wymagania egzaminacyjne i ogólne kryteria oceniania 

Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie okre lonego zadania egzaminacyjnego 
wynikaj cego z zadania o tre ci ogólnej: 

Opracowanie projektu realizacji i wykonanie okre lonych prac z zakresu wiadczenia us ug 
bankowych i ubezpieczeniowych na podstawie dokumentacji. 

Absolwent powinien umie : 

1 Analizowa  dokumentacj  zwi zan  z us ugami bankowymi i ubezpieczeniowymi. 
2 Dobiera  rodzaj wiadczonych us ug bankowych i ubezpieczeniowych zgodnie 

z indywidualnymi wymaganiami klienta. 
3 Sporz dza  oferty, umowy i inne dokumenty zwi zane z realizacj  us ug bankowych 

i ubezpieczeniowych. 
4 Opracowywa  harmonogram prac realizowanych w procesie wiadczenia us ug bankowych 

i ubezpieczeniowych.  
5 Oblicza  wysoko  sk adek z tytu u wiadczonych us ug ubezpieczeniowych, kosztów 

zwi zanych z zaci gni tym kredytem oraz odsetek od rodków zgromadzonych na rachunku 
bankowym. 

6 Opracowywa  projekt przebiegu realizacji wiadczenia okre lonych us ug bankowych 
i ubezpieczeniowych. 

7 Dobiera  narz dzia i urz dzenia potrzebne do realizowania us ug bankowych 
i ubezpieczeniowych. 

2 Komentarz do standardu wymaga  egzaminacyjnych 

Zadania egzaminacyjne b d  opracowywane na podstawie zadania o tre ci ogólnej sformu owanego 
w standardzie wymaga  egzaminacyjnych dla zawodu. Tre  ogólna umo liwia przygotowanie wielu 
zró nicowanych zada  egzaminacyjnych, wynikaj cych z ró norodno ci prac z zakresu wiadczenia 
us ug bankowych i ubezpiecze . W zadaniu egzaminacyjnym b d  przedstawione potrzeby klienta 
staraj cego si  o kredyt z ubezpieczeniem z cesj  na bank. 
Rozwi zanie zadania b dzie obejmowa  opracowanie projektu realizacji okre lonych prac 
z zakresu wiadczenia us ug bankowych i ubezpiecze  na podstawie dokumentacji. 

Projekt realizacji prac powinien zawiera  w swej strukturze: 
1 Tytu  pracy egzaminacyjnej. 
2 Za o enia (dane do projektu wynikaj ce z tre ci zadania i za czników). 
3 Zestawienie ofert kredytowych z uwzgl dnieniem czynników, które nale y bra  pod uwag  przy 

wyborze kredytu i ubezpieczenia. 
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4 Obliczenie raty miesi cznej kredytu i pó rocznej sk adki ubezpieczenia dla poszczególnych ofert 
(poprawne podstawienie do wzoru). 

5 Porównanie kredytów (raty miesi czne, prowizje, ca kowity koszt kwoty kredytu) 
i ubezpieczenia (sk adka, opcje - ryzyka ubezpieczeniowe). 

6 Ocen  i propozycj  najkorzystniejszego kredytu i ubezpieczenia. 
7 Przejrzysto  struktury pracy. 
8 Logik  uk adu tre ci. 
9 Poprawno  terminologiczn  i merytoryczn . 
10 W a ciw  form  i sposób przedstawienia tre ci. 
Struktura projektu realizacji prac, w zale no ci od dokumentacji oraz za o e  (danych okre lonych 
w zadaniu), mo e by  ró na od przedstawionej powy ej, w przypadku liczby elementów struktury 
i ich nazw, z zachowaniem algorytmów rozwi zywania zadania. 
Projekt realizacji prac lub jego elementy mog  by  opracowane z wykorzystaniem komputera. 
Komputer dost pny dla zdaj cych b dzie mia  w a ciwe oprogramowanie.  

Kryteria oceniania projektu realizacji prac b d  uwzgl dnia : 
− jako  i poprawno  sformu owanego tytu u projektu realizacji prac, 
− jako  i poprawno  za o e  do projektu w odniesieniu do tre ci zadania i dokumentacji, 
− poprawno  zestawie  ofert kredytowych i ubezpieczeniowych zwi zanych z realizacj  us ug 

bankowo-ubezpieczeniowych, 
− prawid owo  dokonanych oblicze  dotycz cych realizacji us ug bankowo-ubezpieczeniowych, 
− prawid owo  porówna  kredytów pod wzgl dem naliczonych op at, prowizji, sk adek 

w zakresie us ug bankowo-ubezpieczeniowych, 
− trafno  i prawid owo  oceny i propozycji kredytu i ubezpieczenia w ramach us ug  

bankowo-ubezpieczeniowych, 
− poprawno  projektu przebiegu realizacji prac zwi zanych ze wiadczeniem us ug  

bankowo-ubezpieczeniowych 

oraz 

− przejrzysto  struktury projektu, 
− logik  uk adu przedstawionych tre ci, 
− poprawno  terminologiczn  i merytoryczn  w a ciw  dla zawodu, 
− w a ciw  form  i sposób przedstawienia tre ci w projekcie.  

3 Przyk ad zadania praktycznego. 

Agencja Finansowa DOLAR z siedzib  w Warszawie, a Oddzia em w Szczecinie wiadczy us ugi 
finansowe, bankowe i ubezpieczeniowe. Agencja wspó pracuje z wieloma bankami, towarzystwami 
ubezpieczeniowymi i instytucjami finansowymi, co zapewnia klientowi komfort obs ugi w jednym 
miejscu.  
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Pani Anna i Jan Kowalscy chc  przeprowadzi  remont i wyposa y  swoje mieszkanie w nowy sprz t 
RTV i AGD. Poszukuj  najkorzystniejszej cenowo i wariantowo oferty kredytu z zabezpieczeniem. 
Kwota kredytu potrzebna na remont i wyposa enie mieszkania to 10 000 z , z okresem kredytowania 
24-miesi cznym. Od kilku lat pa stwo Kowalscy s  klientami Banku Pomorskiego. Posiadaj  
rachunek rozliczeniowo oszcz dno ciowy 77 8888 9999 7654 0000 3102 3838. W przypadku 
otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej, chcieliby otrzyma  przelew na konto w banku.  

Opracuj projekt realizacji prac zwi zanych z przeanalizowaniem i sporz dzeniem najkorzystniejszej 
oferty kredytowo ubezpieczeniowej z cesj  na bank wraz z naliczeniem wszystkich kosztów 
zwi zanych z kredytem i ubezpieczeniem. Wska  uposa onego i kredytobiorc  uprawnionego do 
otrzymania wyp aty ewentualnego wiadczenia za zdarzenie.  

Projekt realizacji prac powinien zawiera : 
1 Tytu  pracy egzaminacyjnej. 
2 Za o enia, czyli dane do projektu realizacji wynikaj ce z tre ci zadania i za czonej 

dokumentacji. 
3 Opis i przebieg prac zwi zanych z przedstawieniem oferty kredytowej i ubezpieczeniowej na 

ycie, z uwzgl dnieniem zebranych informacji o potencjalnym kredytobiorcy.  
4 Wykaz kosztów i harmonogram prac zwi zany z dopasowaniem odpowiedniej oferty dla 

klienta staraj cego si  o kredyt z ubezpieczeniem na ycie i cesj  na bank, analiz  finansow , 
rekomendacj  „T” wraz z ustaleniem zdolno ci kredytowej, obliczeniem rat kredytu oraz 
ca kowitej kwoty zap aty przez konsumenta zgodnie z ustaw  o kredycie konsumenckim 
(odsetki, ubezpieczenie) i sk adki ubezpieczenia na ycie z cz stotliwo ci  op acania dwa 
razy w okresie ubezpieczeniowym z cesj  na bank, z o eniem wniosku kredytowego 
i sprzeda  polisy ubezpieczenia na ycie, uwzgl dniaj c okres kredytowania i op acania 
sk adki.  

5 Najkorzystniejsz  ofert  kredytow  i ubezpieczenie z uwzgl dnieniem op at i prowizji. 
6 Wskazanie uposa onego w przypadku zawarcia polisy z cesj  na bank oraz ewentualnej 

wysoko ci kwoty wyp aty w przypadku zdarzenia SNW powsta ego w czasie od jednego do 
dwóch dni po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i wyp acie wnioskowanej kwoty 
kredytu gotówkowego kredytobiorcy. 

Do wykonania zadania wykorzystaj: 
Wybrane informacje o klientach – Za cznik 1. 
Status rodziny – zestawienie wydatków rocznych – Za cznik 2. 
Dane banków – Za cznik 3. 
Informacje o ofertach kredytowych dla klientów wewn trznych – Za cznik 4. 
Informacje o ofertach kredytowych dla klientów zewn trznych – Za cznik 5. 
Wzór na obliczenie renty okresowej – Za cznik 6. 
Propozycja ubezpieczenia na ycie – Za cznik 7. 
Tabela wska ników ubezpieczenia na ycie – Za cznik 8. 
Wzory na obliczenie sk adki rocznej i pó rocznej – Za cznik 9. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut. 
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Za cznik 1.  

Wybrane informacje o klientach 

lp. Imi  i Nazwisko  Adres  
1 Anna Kowalska  ul. Kwiatowa 12, 71-123 Szczecin  
2 Jan Kowalski  ul. Kwiatowa 12, 71-123 Szczecin  
3 Marta Kowalska  ul. Po udniowa 14/1, 71 - 123 Szczecin  

lp. Imi  i Nazwisko  Data urodzenia  
1 Anna Kowalska  12.12.1958 
2 Jan Kowalski  10.10.1948 
3 Marta Kowalska  08.12.1991 

lp. Imi  i Nazwisko  Wykonywany zawód/ praca/ inne zaj cie  
1 Anna Kowalska  nauczyciel 
2 Jan Kowalski  emeryt 
3 Marta Kowalska  student 

lp. Imi  i Nazwisko  Zarobki  
1 Anna Kowalska  2 450 z  
2 Jan Kowalski  2 100 z  
3 Marta Kowalska  brak 

Za cznik 2.  

Status rodziny – zestawienie wydatków rocznych 

lp Rodzaj wydatku 
Kwota wydatku 

rocznego  
1 Media 2400 

2 
Czynsz 1 
(rodzice) 7200 

3 Czynsz 2 (córka) 7200 
4 Rozrywka 600 
5 Nieruchomo ci brak  
6 Samochód 1200 
7 Ubranie 600 
8 ywno  12000 
9 Czesne za studia 5400 
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Za cznik 3. 

Dane banków 

Nazwa banku Adres Placówki w Szczecinie 
Bank AddA S.A. ul. Jana 12 

04-123 Warszawa 
ul. Górna 23 

Bank Pomorski  ul. Struga 12 
34-987 Gda sk 

ul. B kitna 34 
ul. M. Konopnickiej 23 

Depozyt Bank S.A. ul. Wyzwolenia 23/45 
12-567 ód  

ul. Ma opolska 12 
ul. Koralowa 45 

Za cznik 4. 

Informacje o ofertach kredytowych dla klientów wewn trznych 

Poz. Nazwa banku 

Prowizja oraz 
ewentualne inne 

op aty – 
ubezpieczenie* itp. 

Oprocentowanie 
nominalne 

1 Bank AddA S.A. 4,00% 7,90% 
2 Bank Pomorski  0,00% 11,10% 
3 Depozyt Bank S.A. 0,00% 9,90% 

*Ubezpieczenie utraty pracy (UUP) 

Za cznik 5. 

Informacje o ofertach kredytowych dla klientów zewn trznych 

Poz. Nazwa banku 

Prowizja oraz 
ewentualne inne 

op aty – 
ubezpieczenie* itp. 

Oprocentowanie 
nominalne 

1 Bank AddA S.A. 5,00% 8,90% 
2 Bank Pomorski  5,00% 9,90% 
3 Depozyt Bank S.A. 3,00% 11,49% 

*Ubezpieczenie utraty pracy (UUP) 
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Za cznik 6. 

Wzór na obliczenie renty okresowej 

 
gdzie: 
PVA- warto  tera niejszej renty okresowej 
PMT- warto  pojedynczej p atno ci 
r- oprocentowanie roczne 
m- liczba rat miesi cznych 
Informacje dodatkowe do obs ugi kredytu: 
- rekomendacja „T” - rata kredytu nie mo e przewy sza  50% dochodu pozosta ego po odliczeniu 
wszystkich miesi cznych zobowi za  ci cych na kredytobiorcy (np. koszty zwi zane 
z utrzymaniem, inne raty kredytów, karty debetowe, itp.) 

Za cznik 7.  

Propozycja ubezpieczenia na ycie 

lp. Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe  

Ryzyko ubezpieczeniowe/opcje 
ubezpieczeniowe Sk adka miesi czna  

1 TU WARNA NNW, LS 50 z  
2 TU ECCO NP, PZ, USNZ 80 z  

3 TU CARDIS SNW, SN, NNW 
obliczana wed ug tabeli 

wska ników 

4 TU PLUS 'B NNW, LS, UUP 
obliczana wed ug tabeli 

wska ników 
Pomocnik  

NNW nast pstwa w skutek nieszcz liwego wypadku  
SN mier  naturalna 
LS leczenie szpitalne 

SNW mier  na skutek wypadku 
PZ powa ne zachorowanie 

UUP utrata pracy 
USNZ uszczerbek na zdrowiu 

NP. niezdolno  do pracy  
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Za cznik 8.  

Tabela wska ników ubezpieczenia na ycie 

opcje opcje opcje opcje
SNW 1 SNW 1 SNW 1 SNW 1
NW 1 NW 1 NW 1 NW 1
SN 1 SN 1 SN 1 SN 1

WIEK WSKA NIK WIEK WSKA NIK WIEK WSKA NIK WIEK WSKA NIK 
18 3,35 31 3,95             44 10,67 57 30,57
19 3,35 32 4,09             45 11,65 58 33,17
20 3,35 33 4,26             46 12,72 59 35,95       
21 3,35 34 4,47             47 13,87 60 38,87       
22 3,35 35 4,70             48 15,12 61 41,92       
23 3,36 36 4,98             49 16,45 62 45,12       
24 3,39 37 5,53             50 17,83 63 48,58       
25 3,44 38 6,13             51 19,25 64 52,31       
26 3,52 39 6,77             52 20,77 65 56,30       
27 3,59 40 7,47             53 22,37 66 56,50       
28 3,67 41 8,20             54 24,11 67 57,00       
29 3,74 42 8,95             55 26,05
30 3,85 43 9,79             56 28,19

Tabela wska ników ubezpieczenia na ycie TU CARDIS 

 

opcje opcje opcje opcje
SNW 0 SNW 0 SNW 0 SNW 0
NP. 1 NP. 1 NP. 1 NP. 1
SN 0 SN 0 SN 0 SN 0

WIEK WSKA NIK WIEK WSKA NIK WIEK WSKA NIK WIEK WSKA NIK 
18 3,35 31 3,95             44 10,67 57 30,57
19 3,35 32 4,09             45 11,65 58 33,17
20 3,35 33 4,26             46 12,72 59 35,95       
21 3,35 34 4,47             47 13,87 60 38,87       
22 3,35 35 4,70             48 15,12 61 41,92       
23 3,36 36 4,98             49 16,45 62 45,12       
24 3,39 37 5,53             50 17,83 63 48,58       
25 3,44 38 6,13             51 19,25 64 52,31       
26 3,52 39 6,77             52 20,77 65 56,30       
27 3,59 40 7,47             53 22,37 66 56,50       
28 3,67 41 8,30             54 24,11 67 58,00       
29 3,74 42 8,95             55 26,05
30 3,85 43 9,79             56 28,19

Tabela wska ników  ubezpieczenia na ycie TU PLUS'B 

 

Informacje dodatkowe do tabeli wska ników dla TU CARDIS S.A. i TU PLUS’B: 
Minimalna Suma Ubezpieczenia 5 000 z ;  
Maksymalna Suma Ubezpieczenia 200 000 z ;  
Suma Ubezpieczenia z SN = 100% wyp aty wiadczenia;  
Suma Ubezpieczenia z SNW = 200% wyp aty. 
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Za cznik 9. 

Wzory na obliczenie sk adki rocznej i pó rocznej 

Wzór na obliczenie sk adki rocznej: 

   Suma Ubezpieczenia (SU) X wska nik  
Sk adka roczna =                               1 000  

Wzór na obliczenie sk adki pó rocznej: 

Sk adka pó roczna = Sk adka roczna/2 x 1,04  

4 Komentarz do rozwi zania zadania wraz z kryteriami oceniania  

Rozwi zanie zadania obejmuje przeanalizowanie i sporz dzenie najkorzystniejszej oferty 
kredytowo-ubezpieczeniowej z cesj  na bank wraz z wyliczeniem wszystkich kosztów zwi zanych 
kredytem i ubezpieczeniem na ycie oraz wskazanie uposa onego i kredytobiorcy wraz z osob  
uprawnion  do otrzymania wyp aty ewentualnego wiadczenia. 

Projekt realizacji powinien mie  okre lon  struktur . Elementy struktury i ich nazwy odnale  
mo na w tre ci zadania po sformu owaniu „Projekt realizacji prac powinien zawiera ”. 

S  one nast puj ce: 
1 Opis i przebieg prac realizacji zwi zanych z przedstawieniem oferty kredytowej 

i ubezpieczeniowej na ycie, z uwzgl dnieniem zebranych informacji o potencjalnym 
kredytobiorcy.  

2 Wykaz kosztów i harmonogram prac zwi zany z dopasowaniem odpowiedniej oferty dla klienta 
staraj cego si  o kredyt z ubezpieczeniem na ycie i cesj  na bank. analiz  finansow , 
rekomendacj  „T” wraz z ustaleniem zdolno ci kredytowej, obliczeniem rat kredytu oraz 
ca kowitej kwoty zap aty przez konsumenta zgodnie z ustaw  o kredycie konsumenckim  
(odsetki, ubezpieczenie) i sk adki ubezpieczenia na ycie z cz stotliwo ci  op acania dwa razy w 
okresie ubezpieczeniowym z cesj  na Bank, z o eniem wniosku kredytowego i sprzeda  polisy 
ubezpieczenia na ycie uwzgl dniaj c okres kredytowania i op acania sk adki.  

3 Najkorzystniejsz  ofert  kredytow  i ubezpieczenie uwzgl dniaj c op aty i prowizje. 
4 Wskazanie uposa onego w przypadku zawarcia polisy z cesj  na bank oraz ewentualnej 

wysoko ci kwoty wyp aty w przypadku zdarzenia SNW powsta ego w czasie od jednego do 
dwóch dni po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i wyp acie wnioskowanej kwoty kredytu 
gotówkowego kredytobiorcy. 

Elementy te powinny wyst pi  w projekcie realizacji prac  jako tytu y lub podtytu y rozdzia ów. 
Zawarto  merytoryczna projektu realizacji musi by  odpowiednia do informacji wynikaj cych 
z tre ci zadania. Opracowanie projektu realizacji prac powinno by  poprzedzone wnikliw  analiz  
tre ci zadania  i dokumentacji przedstawionej w formie za czników stanowi cych jego 
uzupe nienie. Wyniki tej analizy okre lone za o eniami do projektu realizacji prac stanowi  dane do 
rozwi zania zadania. Za o enia powinny wyst pi  w strukturze opracowywanego projektu przed 
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punktem 1. pod nazw , np.: „Za o enia”, „Dane do projektu”, itp. Wskazuj  one na zawarto  
projektu, wp ywaj c tym samym na wynik rozwi zania zadania. Projekt realizacji prac jest 
opracowaniem o okre lonym zakresie tre ci, wyra onym tytu em, np.: „Projekt realizacji prac 
obejmuj cych przeanalizowanie i sporz dzenie najkorzystniejszej oferty kredytowo-
ubezpieczeniowej z cesj  na bank wraz z wyliczeniem wszystkich kosztów zwi zanych kredytem 
i ubezpieczeniem na ycie oraz wskazanie uposa onego i kredytobiorcy wraz z osob  uprawnion  do 
otrzymania wyp aty ewentualnego wiadczenia”. Projekt realizacji prac jest opracowaniem 
o charakterze twórczym, w odniesieniu do formy i sposobu jego opracowania, natomiast za o enia - 
dane do projektu s  ci le okre lone i wynikaj  z tre ci zadania oraz dokumentacji za czonej do 
zadania (za czników). Tre ci merytoryczne projektu mo na przedstawi  w sposób dowolny,  
np.: tekstu z elementami graficznymi (schematami, rysunkami, tabelami, itp.).  

Do opracowania projektu lub jego elementów mo na wykorzysta  komputer, który znajduje si  na 
stanowisku egzaminacyjnym. Projekt realizacji prac powinien by  przejrzysty, logicznie 
uporz dkowany zarówno w strukturze, jak i w sposobie i kolejno ci przedstawiania jego elementów 
merytorycznych. 

Kryteria oceniania projektu realizacji prac b d  uwzgl dnia : 
− poprawno  sformu owanego tytu u projektu realizacji prac, 
− poprawno  sformu owanych za o e  do projektu realizacji prac w odniesieniu do tre ci zadania 

i za czonej dokumentacji, 
− prawid owo  przedstawienia oferty kredytowej i ubezpieczenia zgodnie z oczekiwaniami 

klienta, 
− prawid owo  zebranych dokumentów i informacji, do przeprowadzenia analizy finansowej 

i oceny zdolno ci kredytowej, 
− poprawno  zapisów harmonogramu prac obejmuj cych przedstawienie oferty kredytowej 

i ubezpieczeniowej oraz prawid owo  dokonanych oblicze  zwi zanych z kosztami zwi zanymi 
ze wiadczeniem us ugi kredytowej i ubezpieczenia, 

− trafno  wyboru najkorzystniejszej oferty kredytowej i ubezpieczenia na ycie z cesj  na bank, 
− prawid owo  wskazania osoby upowa nionej do otrzymania wiadczenia z opcji mierci na 

skutek nieszcz liwego wypadku. 

oraz: 
− przejrzysto  struktury projektu, 
− logik  uk adów elementów projektu, 
− poprawno  terminologiczn  i merytoryczn  w a ciw  dla zawodu, 
− w a ciw  form  i sposób przedstawienia tre ci. 
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IV. ZA CZNIKI 

1. Standard wymaga  egzaminacyjnych dla zawodu 



 



 

2.   Przyk ad karty odpowiedzi do etapu pisemnego 
 

 


