KUIZI EVROPIAN I PARAVE
TESTI I PARË PËRGADITËS

1.Cilat janë funksionet bazë të një banke?
А: Të grumbullojë depozite dhe të jep kredi
Б: Të hap ekspozitura
В: Të printojë para
Г: Të kryejë transfer të shpejtë të parave
2. Bankat ofrojnë shërbime të ndryshme, ndër të cilat:
А: Punësim
Б: Llogari të transaksionit dhe llogari kursimi
Г: Pastrim të parave
Д: Ushtrime në palestër
3. Çfarë është buxheQ?
A: Pasqyrë e të ardhurave dhe shpenzimeve të pritura
Б: Pasqyrë e të gjitha kanaleve televizive
В: Pasqyrë e të gjitha llogarive që duhet paguar
Г: Pasqyrë e të gjitha ﬂukseve hyrëse të parave në një vit
4.Kur është inkuadruar denari maqedonas?
А: Në viQn 1992
Б: Në viLn 1903
В: Në viLn 2000
Г: Në viLn 1991
5. Në vendin tonë në qarkullim janë monedha me vlerë nominale prej:
А: 1, 2, 5, 20, 50
Б: 1, 2, 5, 10, 50
В: 1, 2 ,5, 10, 100
Г: 1, 2, 3, 10, 50
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6. Çfarë është kursimi?
А: Kur nuk do t’i shpenzojmë të gjitha paratë që i kemi në dispozicion
Б: Kur do t’i shpenzojmë të gjitha paratë
В: Kur do të ﬁtojmë para në një lojë shpërblyese
Г: Kur do të marrim para nga një kursimore
7. Çfarë do të ndodhë me paratë nëse kursejmë në bankë, me interes?
А: Humben
Б: Mbesin në të njëjLn nivel
В: Asgjë
Г : Shuma rritet
8. Çfarë është kredia?
А: Para të cilat i ﬁtojmë për ditëlindje
Б: Para të cilat i huazojmë pa interes
В: Para të cilat i huazojmë me detyrim që t’i kthejmë për një kohë të caktuar, me interes
Г: Para të cilat i ﬁtojmë si dhuratë
9. Çfarë janë këstet?
А: Shuma totale e një borxhi, përfshirë interesin
Б: Huamarrje e sasive të vogla të parave për çdo muaj
В: Pagesa të interesave kur keni borxh
Г: Numri i pagesave të planiﬁkuara për kthimin e kredisë
10. Çfarë janë kartelat pagesore?
А: Instrument për pagesë me para të gatshme
Б: Instrument për tërheqjen e parave nga një bankomat
В: Instrument për pagesë në bankë
Г: Instrument për pagesë me para jo të gatshme
11. Nëse kartela pagesore është e vjedhur ose e humbur, duhet?
А: Të thirret policia
Б: Të bëhet thirrje në bankë dhe të bllokohet kartela
В: Të pritet nëse dikush e gjen atë
Г: Të mos bëhet asgjë
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12. Gjatë përdorimit të kartelës kreditore duhet veçanërisht pasur kujdes:
А: Të blehet aq sa mundet të kthehet
Б: Të mos dëmtohet kartela
В: Të dihet se ku gjendet bankomaL më i afërt
Г: Të shkruhet si duhet PIN-kodi
13. Çfarë është tregu i kapitalit?
А: Treg i patundshmërive
Б: Treg i letrave me vlerë
В: Bit pazar
Г: Treg i parave
14. Çfarë është aksioni?
А: Anije kineze
Б: Lloj i veçantë i librezës së kursimit në bankë
В: CerLﬁkatë për borxh
Г: Pjesëmarrje (invesQm) në një kompani
15. Emetuesit në tregun primar të kapitalit:
А: Emetojnë aksione dhe obligacione
Б: Tregtojnë me obligacione
В: Tregtojnë me aksione
Г: Shpalosin informata sekrete
16. Letrat me vlerë shiten përmes:
А: Një punonjësi social
Б: Një brokeri
В: Një kontabilisL
Г: Një komercialisL
17. Çfarë është sigurimi?
А: Sigurimi është mjet i cili mundëson mbrojtje në rast se Ju ndodh diçka e padëshiruar
Б: Lloj i veçantë i librezës së kursimit në bankë
В: Mjet për t’u pasuruar
Г: Pagesë për pushim
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18. Cili insQtucion në Republikën e Maqedonisë së Veriut kujdeset për mbrojtjen e të drejtave të
shfrytëzuesve të sigurimeve:
А. Drejtoria e të ardhurave publike
Б. Banka popullore
В: Agjencioni për mbikëqyrje të sigurimeve
Г: Komisioni i letrave me vlerë.
19. Nga sa shtylla është i përbërë Sistemi maqedonas pensional?
А: 1
Б: 2
В: 3
Г: 4
20. Çfarë e bën galëkalimin për lajmërim më të sigurtë në një sistem elektronik?
А: Shkronja të mëdha dhe të vogla, numra, simbole speciale, gjatësia
Б: Trillimi i një dale joekzistuese
В: Përdorimi vetëm i numrave, si për shembull: 123456789
Г: Përdorimi i informatave personale si datëlindja / emri
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