
Referencje 

 Pragnę polecić produkt firmy Maklers.pl, w postaci Superpakietu DI2+DI3 Maklers.pl, 

jako niezbędny element przygotowań do zdania egzaminu na doradcę inwestycyjnego. 

Superpakiet ten zakupiłem po nieudanej próbie podejścia do drugiego etapu egzaminu, i 

muszę przyznać że mimo iż czułem się bardzo dobrze przygotowany, to przerobienie 

Superpakietu pozwoliło mi dokonać licznych szlifów w swojej wiedzy, oraz dostrzec wiele 

niuansów, które wcześniej były dla mnie nieoczywiste. Myślę, że należy szerzej omówić cechy 

pakietu: 

 zadania w produkcie są rozpisane bardzo rozlegle, skrupulatnie i pedantycznie, 

zawierają liczne odniesienia do literatury rekomendowanej przez Komisję do 

egzaminu, wraz z podaniem numerów stron (!); 

 wielokrotnie pokazano, że poszczególne zadania można rozwiązać na kilka sposobów 

(czasem istnieją aż 4 sposoby rozwiązania danego zadania, i wszystkie je rozpisano); 

 kompleksowo omówiono wiele nieoczywistych rzeczy, które są bardzo zdawkowo 

opisywane w książkach (jako przykłady mogę podać takie zagadnienia jak m.in.: 

zarządzanie portfelami z obligacjami zmiennokuponowymi, subaddytywność modelu 

Value at Risk (!!!), wyznaczanie pochodnych i mnożniki Lagrange (!) czy też derywaty 

procentowe); 

 rozwiązania są niezwykle spójne ze sobą, pozwalają również docenić kunszt 

układających zadania na egzaminie, a także dostrzec pewne prawidłowości w 

układaniu zadań bardzo przydatne na przyszłych egzaminach; 

 poradnik zawarty w pakiecie pozwala na efektywniejszą naukę, i pozwala 

zoptymalizować wysiłek, oszczędzając czas spędzany nad nauką do egzaminu; pojawia 

w nim się również wiele praktycznych wskazówek i strategii, które warto przyjąć 

podczas pisania egzaminu; 

 w Superpakiecie zawarte są konsultacje z twórcami, ale pakiet jest tak dobrze 

rozpisany, że nie miałem nawet potrzeby korzystania z tychże konsultacji; 

 produkt jest bardzo przejrzysty i ładnie sformatowany, np. bardzo łatwa jest nawigacja 

w nim po poszczególnych węzłach drzew dwumianowych, gdzie każdy węzeł jest 

rozpisany; 

 Gdyby wszystkie pomoce naukowe w Polsce były tworzone na tym poziomie, to Dolina 

Krzemowa znajdowałaby się w naszym kraju. Polecam z czystym sumieniem! 

Adam, zdane trzy etapy egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego, marzec 2014 


