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CZĘŚĆ PISEMNA 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś

przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:

 wpisz oznaczenie kwalifikacji,

 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,

 wpisz swój numer PESEL*,

 wpisz swoją datę urodzenia,

 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.

4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.

5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.

6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.

7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem.

8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący

układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś

odpowiedź „A”:

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź,

otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI

i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

PODSTAWA PROGRAMOWA 

2012 



Zadanie 1.   

 

Który akt prawny zawiera przepisy zacytowane w ramce? 

A. Kodeks cywilny. 

B. Kodeks spółek handlowych. 

C. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. 

D. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Zadanie 2. 

Ustawa normuje między innymi 

A. zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstawę ich wymiaru. 

B. tworzenie, organizację, funkcjonowanie i przekształcanie spółek handlowych. 

C. zobowiązania podatkowe, informacje podatkowe i tajemnicę skarbową. 

D. zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. 

Zadanie 3. 

Do zadań naczelnika urzędu celno-skarbowego należy między innymi 

A. wymiar należności celnych i podatkowych związanych z przywozem i wywozem towarów. 

B. obsługa zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych. 

C. opracowywanie, wykonywanie i kontrolowanie realizacji budżetu państwa. 

D. kontrola zamówień publicznych jednostek samorządu terytorialnego. 

 
KSIĘGA PIERWSZA 

 
CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
TYTUŁ I 

 
Przepisy wstępne 

 
Art. 1. (…) niniejszy [ ] reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi 
i osobami prawnymi. 

(…) 
 

KSIĘGA TRZECIA 
 

ZOBOWIĄZANIA 
 

TYTUŁ I 
 

Przepisy ogólne 
 
Art. 353. , 
a dłużnik powinien świadczenie spełnić. 
§ 2. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. 

(…) 
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Zadanie 4. 

Wszystkie spółki, które w nazwach stosują skróty sp.j., sp.k. i sp. z o.o., należą do spółek 

A. wyłącznie osobowych. 

B. wyłącznie kapitałowych. 

C. działających na podstawie kodeksu cywilnego. 

D. działających na podstawie kodeksu spółek handlowych. 

Zadanie 5. 

Która spółka ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na osiągnięte przychody? 

A. Spółka partnerska. 

B. Spółka cywilna. 

C. Spółka akcyjna. 

D. Spółka jawna. 

Zadanie 6. 

 

W ramce zamieszczono fragment umowy 

A. partnerskiej na wyłączność. 

B. przedwstępnej na sprzedaż towarów. 

C. o zachowaniu poufności między kontrahentami. 

D. o zakazie konkurencji po zakończeniu współpracy. 

Zadanie 7. 

Które działanie pracodawcy ma cechy nepotyzmu? 

A. Ingerowanie w życie prywatne i rodzinne pracownika. 

B. Zatrudnianie pracowników bez wymaganych kwalifikacji. 

C. Przeznaczanie znacznych środków finansowych na nagrody dla pracowników. 

D. Faworyzowanie przy obsadzaniu stanowisk pracowników spokrewnionych z pracodawcą. 

(…) 
§ 1. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż łóżek wyprodukowanych przez Producenta, zwanych dalej 
„produktami” oraz sprzedaż innych towarów dostępnych w asortymencie lub ofercie firmy, a niebędących 
wyrobami Producenta. 

§ 2. 
1. W okresie trwania niniejszej umowy Partner Handlowy zobowiązuje się do zakupu i odbioru produktów 

będących przedmiotem niniejszej umowy oraz innych towarów oferowanych przez Producenta. Tym samym 
Partner Handlowy zobowiązuje się do nienabywania przedmiotowych produktów i towarów od innych 
podmiotów zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.  

2. Określone w niniejszej umowie prawo wyłączności obowiązuje od dnia zawarcia umowy i jest nieodwołalne. 
(…) 
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Zadanie 8. 

 

Na podstawie informacji dotyczących wielkości produkcji i zamówień na miksery w poszczególnych 

kwartałach ubiegłego roku można stwierdzić, że 

A. w III kwartale popyt na miksery był większy od podaży. 

B. w IV kwartale podaż mikserów była większa od popytu. 

C. w I i III kwartale podaż mikserów przewyższała popyt. 

D. w II i IV kwartale podaż mikserów przewyższała popyt. 

Zadanie 9. 

Stan rachunku walutowego w dniu 27.12.2019 r. wynosił 1 600,00 euro. W dniu 30.12.2019 r. uregulowano 

wobec kontrahenta zagranicznego zobowiązanie, które po przeliczeniu według kursu 4,3110 PLN/1 EUR 

wyniosło 2 802,15 zł. Ile euro pozostało na rachunku walutowym po dokonaniu transakcji? 

A. 278,86 euro 

B. 371,14 euro 

C. 650,00 euro 

D. 950,00 euro 

Zadanie 10. 

Przedstawiony druk jest wykorzystywany do udokumentowania 

A. przemieszczania towarów pomiędzy dwoma magazynami tej samej firmy. 

B. przekazania wyrobów gotowych na cele własne przedsiębiorstwa. 

C. wydania kontrahentowi sprzedanych towarów z magazynu. 

D. wydania materiałów z magazynu do produkcji. 

Wyszczególnienie I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

Wielkość produkcji mikserów 325 000 szt. 450 000 szt. 420 000 szt. 400 000 szt. 

Wielkość zamówień na miksery 318 000 szt. 460 000 szt. 385 000 szt. 410 000 szt. 

(pieczęć przedsiębiorstwa) 
  Odbiorca 

Wz 
Wydanie 

zewnętrzne 

Nr bieżący Egz. 

  

    

Nr magazynowy Data 

    

Środek transportu Zamówienie Przeznaczenie Data wysyłki Wysyłka na koszt Nr i data faktury – specyfikacji 

            
Kod 

towaru/ 
materiału 

Nazwa materiału/towaru/
opakowania 

Ilość 
Cena 
(w zł) 

Wartość 
(w zł) 

Konto 
syntet. 

Zapas 
ilość Zadysponowana J.m. Wydana 

                  

RAZEM       

Wystawił Zatwierdził Wydał Data Odebrał Ewidencja ilościowo-wartościowa 
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Zadanie 11. 

Na podstawie zamieszczonego rachunku kosztów podróży służbowej ustal kwotę do wypłaty dla pracownika. 

A.   26,00 zł 

B.   32,00 zł 

C. 126,00 zł 

D. 132,00 zł 

Zadanie 12. 

Które stawki podatku VAT zastosowano do poszczególnych towarów ujętych na fakturze? 

A. Cytryny i brzoskwinie – 5%, kakao – 23% 

B. Cytryny i brzoskwinie – 8%, kakao – 23% 

C. Cytryny – 5%, kakao – 23%, brzoskwinie – 8% 

D. Cytryny – 8%, kakao – 23%, brzoskwinie – 5% 

Fragment faktury 

Lp. Nazwa towaru J.m. Ilość 
Cena jednostkowa 

netto 
Wartość 

netto 

Podatek VAT Wartość 
brutto stawka

% 
kwota 

zł gr zł gr zł gr zł gr 

1. Cytryny kg 200 8 00 1 600 00 …… 128 00 1 728 00 

2. Kakao szt. 150 24 00 3 600 00 …… 828 00 4 428 00 

3. Brzoskwinie kg 100 4 80 480 00 …… 24 00 504 00 

  Razem: 5 680 00 X 980 00 6 660 00 
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Zadanie 13. 

 

Na diagramie przedstawiono wielkości zapasów towarów znajdujących się w magazynie hurtowni oraz ich 

ceny sprzedaży netto. Ile wyniesie podatek VAT należny, jeżeli hurtownia sprzeda 50% zapasów każdego 

z towarów, a towary te są objęte stawką VAT – 5%? 

A.   22,50 zł 

B.   99,25 zł 

C. 189,05 zł 

D. 198,50 zł 

Zadanie 14. 

W związku ze zmianą procesu produkcyjnego zrezygnowano z wykorzystywania niektórych surowców 

i materiałów znajdujących się w magazynie przedsiębiorstwa, co spowodowało powstanie zapasów 

A. zbędnych. 

B. cyklicznych. 

C. rezerwowych. 

D. spekulacyjnych. 

Zadanie 15. 

Oblicz wartość przeciętnego zapasu towarów w I kwartale 2020 r. metodą średniej arytmetycznej wartości 

zapasu początkowego i końcowego. 

A. 180 000,00 zł 

B. 257 500,00 zł 

C. 270 000,00 zł 

D. 285 000,00 zł 

Zapas towarów w hurtowni w I kwartale 2020 r. 

Zapas na dzień 1 stycznia 31 stycznia 29 lutego 31 marca 

Wartość zapasu 250 000,00 zł 280 000,00 zł 210 000,00 zł 290 000,00 zł 
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Zadanie 16. 

 

Jak zmieni się w bieżącym roku wartość wskaźnika rotacji zapasów w dniach, jeżeli przeciętny stan zapasu 

towarów obniży się o 20% w stosunku do roku ubiegłego? 

A. Wzrośnie o 2 dni. 

B. Wzrośnie o 8 dni. 

C. Obniży się o 2 dni. 

D. Obniży się o 8 dni. 

Zadanie 17. 

 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli ustal wielkość wpływów budżetowych z tytułu podatków 

bezpośrednich. 

A. 135 703 532 tys. zł 

B. 156 801 211 tys. zł 

C. 226 702 700 tys. zł 

D. 292 504 743 tys. zł 

Wyszczególnienie Rok ubiegły Rok bieżący 

Przeciętny stan zapasu towarów 5 000,00 zł ……………….. 

Przychód ze sprzedaży towarów 182 500,00 zł 182 500,00 zł 

Liczba dni w roku 365 dni  

Rodzaj podatku 
Wpływy budżetowe 

w tys. zł 

Podatek dochodowy od osób prawnych 38 144 387 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 97 559 145 

Podatek od towarów i usług 156 801 211 

Podatek akcyzowy 68 261 286 

Podatek od gier 1 640 203 
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Zadanie 18. 

Która operacja gospodarcza została błędnie zaewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów 

i rozchodów? 

A. Operacja 1. 

B. Operacja 2. 

C. Operacja 3. 

D. Operacja 4. 

Zadanie 19. 

Wypowiedzenie umowy o dzieło jest regulowane przez przepisy kodeksu 

A. pracy. 

B. cywilnego. 

C. spółek handlowych. 

D. postępowania cywilnego. 

Zadanie 20. 

Przepisy Kodeksu pracy wskazują, że za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedziele 

i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, 

pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek w wysokości 

A.   50% wynagrodzenia. 

B.   70% wynagrodzenia. 

C.   80% wynagrodzenia. 

D. 100% wynagrodzenia. 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (fragment) 

Lp. 
Data 

zdarzenia 
gospodarczego 

Nr dowodu 
księgowego 

Kontrahent 

Opis zdarzenia 
gospodarczego 

Przychód 

imię 
i nazwisko 

(firma) 
adres 

wartość 
sprzedanych 

towarów 
i usług 

pozostałe 
przychody 

razem 
przychód 

(7+8) 

zł zł zł 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 10.12.2019 r. 
Faktura 
6/2019 

Sklep WIGO 
sp. z o.o. 

ul. Polna 2 
45-960 Opole 

sprzedaż 
towarów 

8 000,00   8 000,00 

2. 12.12.2019 r. 
Faktura 
3/2019 

ART Reklama 
SA 

ul. Klonowa 3 
05-077 Kielce 

sprzedaż 
zbędnego 
środka trwałego 

  300,00 300,00 

3. 16.12.2019 r. 
Nota 
odsetkowa 
2/2019 

Hurtownia 
H&P sp. z o.o. 

ul. Miodowa 1 
31-055 Kraków 

odsetki za 
nieterminową 
zapłatę 
należności 

  100,00 100,00 

4. 30.12.2019 r. 
Faktura 
korygująca 
1/2019 

Sklep WIGO 
sp. z o.o. 

ul. Polna 2 
45-960 Opole 

udzielenie 5% 
rabatu dla 
odbiorcy 
towarów 

  400,00 400,00 
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Zadanie 21. 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna złożyć u przyszłego pracodawcy następujące dokumenty: 

 

A. 

 wypełniony kwestionariusz osobowy, 

 świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia, 

 orzeczenie lekarskie stwierdzające poddanie się badaniom profilaktycznym, 

 podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony z poprzedniego miejsca zatrudnienia. 

  

B. 

 wypełniony kwestionariusz osobowy, 

 świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia, 

 orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, 

 dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej 
pracy. 

  

C. 

 wypełniony kwestionariusz osobowy, 

 dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, 

 zaświadczenie lekarskie o przeprowadzonych badaniach okresowych, 

 zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

  

D. 

 wypełniony kwestionariusz osobowy, 

 świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia, 

 zaświadczenie lekarskie o przeprowadzonych badaniach kontrolnych, 

 zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Zadanie 22. 

 

Z przedstawionej oferty pracy wynika, że firma REMIX sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko 

A. analityka finansowego. 

B. specjalisty ds. negocjacji. 

C. przedstawiciela handlowego. 

D. specjalisty ds. komunikacji wewnętrznej. 

Zadanie 23. 

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na 1/2 etatu wykonuje pracę w podstawowym systemie czasu 

pracy od poniedziałku do piątku w liczbie godzin ustalonych proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. 

Ile wyniesie jego wynagrodzenie brutto za kwiecień 2020 r., jeżeli stawka godzinowa wynosi 20,00 zł? 

A. 4 800,00 zł 

B. 3 360,00 zł 

C. 2 400,00 zł 

D. 1 680,00 zł 

Firma handlowa REMIX sp. z o.o.  ręcznych  

i elektronarzędzi. Zajmuje pozycję lidera w branży. 

Oferta pracy na stanowisko ………………………….. 

Poszukujemy osoby, która będzie odpowiadała za sprzedaż towarów na terenie województwa 

śląskiego. 

 

Od kandydata oczekujemy: 

 doświadczenia w sprzedaży 

 znajomości segmentu branży narzędziowej 

 prawa jazdy kategorii B 

 umiejętności handlowych i negocjacyjnych 

 minimum średniego wykształcenia 

 dobrej organizacji pracy 

 gotowości do częstych wyjazdów 

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należeć między innymi: 

 realizacja zamówień klientów 

 utrzymywanie stałego kontaktu z obecnymi klientami i pozyskiwanie nowych klientów 

 przygotowywanie i prezentacja oferty handlowej firmy 

 monitorowanie rynku i działań konkurencji 

 realizacja działań marketingowych i promocyjnych na określonym terenie 

Kwiecień 2020  

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    
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Zadanie 24.  

Na wynagrodzenie brutto pracownika składa się 

 płaca zasadnicza 3 500,00 zł, 

 dodatek funkcyjny 400,00 zł, 

 premia motywacyjna 700,00 zł. 

O ile zwiększy się wynagrodzenie brutto pracownika, jeżeli płaca zasadnicza wzrośnie o 10%? 

A. 110,00 zł 

B. 350,00 zł 

C. 390,00 zł 

D. 420,00 zł 

Zadanie 25. 

Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu z tytułu zawartej umowy o dzieło wynosi 

A. 17% 

B. 18% 

C. 19% 

D. 20% 

 

 

Zadanie 26. 

Na podstawie wybranych danych z listy płac oblicz kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy. 

A. 224,00 zł 

B. 224,38 zł 

C. 272,91 zł 

D. 273,00 zł 

Rachunek do umowy o dzieło  

Przychód brutto 6 350,00 zł 

Koszty uzyskania przychodów 1 270,00 zł 

Podstawa opodatkowania 5 080,00 zł 

Podatek dochodowy 864,00 zł 

Kwota do wypłaty 5 486,00 zł 

Wybrane dane z listy płac 

Podstawa naliczenia podatku 
dochodowego 

Potrącona zaliczka 
na podatek dochodowy 

Składka na ubezpieczenie 
zdrowotne Należna zaliczka na podatek 

dochodowy 
9% 7,75% 

3 633,00 zł 573,85 zł 349,47 zł 300,94 zł 
............................... 
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Zadanie 27.  

Na podstawie zamieszczonego fragmentu listy płac ustal kwotę dodatku funkcyjnego. 

A. 1 000,00 zł 

B.    850,00 zł 

C.    550,00 zł 

D.    250,00 zł 

Zadanie 28. 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu listy płac oblicz łączną kwotę fakultatywnych potrąceń 

z wynagrodzenia pracownika. 

A. 107,00 zł 

B. 307,00 zł 

C. 330,00 zł 

D. 372,00 zł 

Lista płac (fragment) 

Potrącona zaliczka 
na podatek 
dochodowy 

Składka na ubezpieczenie 
zdrowotne 

Należna zaliczka 
na podatek 
dochodowy 

Składka na grupowe 
ubezpieczenie na 

życie 

Składka na 
związki 

zawodowe Potrącona 
Odliczona od 

podatku 
zł zł zł zł zł zł 

559,23 341,71 294,25 265,00 65,00 42,00 

Lista płac (fragment) 

Składniki wynagrodzenia za czas przepracowany Wynagrodzenie za 
czas niezdolności 

do pracy 

Ogółem 
przychód 

Podstawa wymiaru 
składek na 

ubezpieczenia 
społeczne 

Wynagrodzenie 
zasadnicze 

Dodatek 
funkcyjny 

Premia 

zł zł zł zł zł zł 

4 800,00 …………. 450,00 300,00 6 100,00 5 800,00 

Strona 12 z 16



Zadanie 29. 

Fragment ZUS RZA 

 

Na podstawie fragmentu ZUS RZA 

 oblicz kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorcy, którą należy wpisać 

w polu 05. 

A. 211,25 zł 

B. 251,88 zł 

C. 292,50 zł 

D. 317,20 zł 

Zadanie 30. 

Fragment ZUS DRA 

 

Na podstawie fragmentu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA ustal kwotę, którą należy wpisać w części VIII 

w polu 03. 

A. 105,75 zł 

B. 114,75 zł 

C. 349,47 zł 

D. 464,22 zł 
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Zadanie 31. 

Pracownik w ciągu 8 godzin pracy wykorzystał przysługującą mu 15 minutową przerwę wliczaną do czasu 

pracy oraz trzy przerwy 20 minutowe na załatwienie spraw osobistych. W ilu procentach pracownik 

efektywnie wykorzystał czas przeznaczony na wykonanie zadań zawodowych? 

A. 84% 

B. 89% 

C. 93% 

D. 97% 

Zadanie 32. 

Z danych zamieszczonych w tabeli wynika, że w przedsiębiorstwie ADELA SA przeciętne wynagrodzenie 

brutto w roku 2018 w stosunku do roku poprzedniego 

A. wzrosło o 8% 

B. zmalało o 8% 

C. wzrosło o 10% 

D. zmalało o 10% 

Zadanie 33. 

Ze względu na przedmiot planowania wyróżnia się następujące plany: 

A. operatywne, strategiczne, perspektywiczne. 

B. produkcyjne, marketingowe, finansowe. 

C. bieżące, taktyczne, długookresowe. 

D. jednorazowe, okresowe, ciągłe. 

Zadanie 34. 

Która z zasad planowania zakłada, że zadania zawarte w planie powinny być możliwe do wykonania przez 

jednostkę gospodarczą w istniejących warunkach? 

A. Zasada elastyczności. 

B. Zasada realności planu. 

C. Zasada podstawowego ogniwa. 

D. Zasada wariantowych rozwiązań. 

ADELA SA 

Lata Przeciętne wynagrodzenie brutto 

2017 3 700,00 zł 

2018 3 996,00 zł 

2019 4 396,00 zł 
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Zadanie 35. 

Które informacje powinny zostać zamieszczone w streszczeniu biznesplanu? 

 

Zadanie 36. 

Który z czynników wymienionych w analizie SWOT przedsiębiorstwa produkcyjnego jest dla niego szansą? 

A. Spokojna i przyjacielska atmosfera w pracy przy jednoczesnej presji na realizację zadań. 

B. Wysoki poziom wiedzy pracowników w zakresie wykorzystywanych technologii. 

C. Pojawienie się nowych rynków zbytu w związku z integracją gospodarczą. 

D. Stosowanie tradycyjnych receptur i posiadanie własnej marki produktów. 

Zadanie 37. 

Rytmiczność produkcji oznacza, że na danym stanowisku pracy 

A. w równych odstępach czasu wytwarza się różną wielkość produkcji. 

B. w różnych odstępach czasu wytwarza się taką samą wielkość produkcji. 

C. w każdym momencie okresu powtarzalności wytwarza się różną wielkość produkcji. 

D. w każdym momencie okresu powtarzalności wytwarza się taką samą wielkość produkcji. 

Zadanie 38. 

Pracownicy w czasie pracy na I zmianie wyprodukowali 130 sztuk wyrobów gotowych, na II zmianie 

120 sztuk, a na III zmianie 100 sztuk. Kontrola jakości wykazała, że 6% dobowej produkcji nie spełnia 

wymagań jakościowych. Oznacza to, że 

A. tylko 15 sztuk wyrobów gotowych jest wysokiej jakości. 

B. tylko 150 sztuk wyrobów gotowych jest wysokiej jakości. 

C. 21 sztuk wyrobów gotowych nie spełnia wymagań jakościowych. 

D. 329 sztuk wyrobów gotowych nie spełnia wymagań jakościowych. 

 planowany termin rozpoczęcia prac 

 planowane przychody i wydatki firmy 

 opis etapów realizacji przedsięwzięcia 

 krótki opis produktu i rynków zbytu 

 analiza mocnych i słabych stron oraz 
szans i zagrożeń 

 nazwa przedsiębiorstwa 

 lokalizacja i obszar działania 

 przedmiot i zakres działalności 

 analiza progu rentowności 

 polityka kadrowa i płacowa firmy 

A. B. 

  

 struktura organizacyjna firmy 

 opis oferowanego produktu 

 kompetencje kadry kierowniczej 

 forma zatrudnienia pracowników 

 plan marketingowy 

 nazwa przedsiębiorstwa 

 cel opracowania biznesplanu 

 koncepcja rozwoju firmy 

 krótki opis produktu i rynków zbytu 

 przewidywane koszty i zyski 

C. D. 
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Zadanie 39. 

Analiza finansowa nie obejmuje analizy 

A. wyniku finansowego i rentowności. 

B. gospodarki materiałowej. 

C. przychodów i kosztów. 

D. sytuacji majątkowej. 

Zadanie 40. 

Ze względu na stopień szczegółowości badań analitycznych wyróżnia się analizę ekonomiczną 

A. ogólną i szczegółową. 

B. okresową i odcinkową. 

C. szczegółową i okresową. 

D. odcinkową i funkcjonalną. 
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