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1 Jarek rozważa pobranie kredytu studenckiego w postaci 5-letniej renty płacącej 12 000 na początku każdego 

roku przez 5 lat. Kredyt będzie spłacany za pomocą równych rat począwszy od początku 6 roku przez 10 lat. Ile 

wynosić będzie 1 rata przy rocznym oprocentowaniu efektywnym 8%. 

2 Małgosia rozważa pożyczkę 10 000, która ma być spłacona za pomocą comiesięcznych równych płatności przez 

10 lat, przy czym pierwsza jest płatna za miesiąc. Ile wynosi pojedyncza rata i ile Małgosia będzie winna po 5 

latach bankowi, jeśli 𝑖(12)  =  6%? 

3 Pożyczka jest spłacana 10 płatnościami. Pierwsza to 10, druga 9, a do ostatniej równej 1. Pokaż, że odsetki w 

szóstej płatności są równe 5 − 𝑎𝑎|. 

4 Znajdź duration 10-letniej pożyczki spłacanej w równych ratach, i =8%. Co ta wartość mówi? 

5 A pożycza 10 000 od B i zgadza się spłacić pożyczkę w 10 ratach płatnych co rok tak, że każda płatność jest o 

20% większa od poprzedniej. Znajdź kapitał spłacony w 1, 2 i 3 racie. 

6 Pożyczka jest spłacona ciągiem płatności na końcu każdego kwartału przez 5 lat. Jeśli wartość kapitału w 5 

racie jest równa 100, znajdź wartość kapitału w ostatnich 5 płatnościach. Przyjmij  𝑖(4)  =  10%. 

7 Pożyczka jest spłacana za pomocą 10 płatności równych 2000 zł każda. Przy 5 płatności pożyczkobiorca chce 

spłaci¢ dodatkowo 1000 zł. Jak powinna by¢ dostosowana rata, jeśli efektywna stopa procentowa jest 

równa 9%? 

8 Rozważ pożyczkę spłaconą przez n lat za pomocą rat w wysokości 1. Znajdź wyrażenie na NPV wszystkich 

odsetek. 

9 Pożyczka jest spłacana kwartalnie przy 𝑖(4)  =  10%. Jeśli wartość pożyczki na koniec 1 roku wynosi 12 000, 

znajdź oryginalną jej wartość. 

10 Pożyczka w wysokości 2000 jest spłacana przez okres 4 lat ratami w równej wysokości X płatnymi na koniec 

każdego roku. Oprocentowanie ustalone jest następująco: 10% od kwoty zadłużenia nie przekraczającej 

1000, 5% od kwoty zadłużenia ponad limit 1000. Znajdź X. 

11 Pani Karolina spłaca pożyczkę za pomocą rat 3000, 2900, . . . , 100 płatnych na końcu kolejnych lat. Ile zapłaci 

odsetek w pierwszej racie, jeśli v =0.95? 

12 Trzy zadania z Egzaminu aktuarialnego 

Rozwiąż zadania 1. –  3. z następującego egzaminu aktuarialnego (wersja testu A dostępna na stronie KNF): 

 

 
13 W chwili początkowej FLIPROK posiada aktywa w wysokości 10 mln PLN, które są oprocentowane na lokatach 

sekundowych, które w ciągu roku przynoszą zysk w wysokości 5%. Dodatkowo na FLIPROK wpływają co 

sekundę środki z Europejskich Funduszy Strukturalnych w wysokości 
2,5%

365⋅24⋅60⋅60
 stanu FLIPROK w danej 

chwili. Od samego początku na likwidację Prostej Kopalni przeznacza się w sposób równomierny każdego dnia 

kwotę, która daje łącznie 0,1 mln PLN w ciągu każdego miesiąca.  
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a. Oszacuj moment, w którym FLIPROK zbankrutuje.  

b. Jaki musiałby być procentowy wpływ środków z Europejskich Funduszy Strukturalnych, aby FLIPROK 

nigdy nie zbankrutował?  

Zadanie rozwiąż analitycznie (tzn. jawnym wzorem), przyjmując ciągły model przepływów pieniężnych. 

14 Jak rozwiązywałbyś poprzedni problem ekonomiczny i mu podobne przy użyciu komputera? Zaprezentuj 

przykładowy szkic pseudokodu. 


