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1.

(1 pkt) [60”] Które ze stwierdzeń odnosi się do istoty zrównoważonego rozwoju:
a) w swoich działaniach powinniśmy uwzględniać zobowiązania wobec przyszłych pokoleń
b) środowisko jest włączone we wszystkie elementy rachunku ekonomicznego
c) jedynym celem przedsiębiorstwa jest zysk
d) w działalności biznesowej nie są respektowane prawa przyrody

2.

(1 pkt) [45”] Instrumentem ekonomicznym polityki ekologicznej nie jest:
a) określenie norm imisji (dopuszczalnego stopnia zanieczyszczeń)
b) preferencyjne warunki kredytowania
c) ekologiczny podatek od paliw
d) udzielanie licencji na gospodarcze wykorzystywanie środowiska

3.

(1 pkt) [60”] Co jest korzyścią stosowania CSR-u w codziennych praktykach przedsiębiorstwa:
a) kreowanie dobrego wizerunku
b) wzrost zaufania do marki
c) możliwość zdobycia nowych inwestorów
d) zwiększenie szans konkurowania na rynkach zagranicznych

4.

(1 pkt) [45”] W której spółce wszyscy właściciele odpowiadają za jej działalność całym swoim majątkiem?
a) spółce jawnej
b) spółce komandytowej
c) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
d) spółce akcyjnej

5.

(1 pkt) [45”] Strategia konkurencji określa sposób:
a) odróżnienia się od konkurentów
b) obniżenia siły przetargowej dostawców
c) dotarcia do nabywców
d) obniżenia barier wejścia do sektora

6.

(1 pkt) [45”] Narzędziem materialnym pieniężnym jest:
a) nagroda finansowa dla najlepszego pracownika firmy
b) premia za osiągnięcie zakładanych celów sprzedażowych
c) polisa ubezpieczeniowa dla pracownika zakupiona przez pracodawcę
d) zakupiony przez pracodawcę karnet na siłownię

7.

(1 pkt) [45”] Które ze zjawisk nie jest elementem makrootoczenia:
a) zmiana polityki podatkowej polegająca na obniżeniu podatków pośrednich
b) większa dbałość przez konsumentów o ekologię
c) pojawienie się nowych dostawców w sektorze
d) uelastycznienie prawa pracy

8.

(1 pkt) [45”] Które z ról kierowniczych zaliczane są do ról interpersonalnych:
a) przywódca
b) łącznik
c) propagator
d) przedsiębiorca

9.

(1 pkt) [45”] Przedsiębiorstwo, które nie ma żadnych przewag konkurencyjnych:
a) może liczyć na duże zyski, ze względu na efekt wyróżnienia
b) traci klientów ze względu na duży stopień zdywersyfikowania działalności
c) może liczyć na duże zyski ze względu na niskie koszty prowadzonej działalności
d) narażone jest na utratę swoich klientów na rzecz konkurencji

10. (1 pkt) [45”] Firma, która działa w „błękitnym oceanie” to:
a) przedsiębiorstwo średniej wielkości, która z powodzeniem kopiuje najlepsze rozwiązania liderów rynkowych
b) małe przedsiębiorstwo, które koncentruje się na niewielkiej grupie klientów (mało atrakcyjnych dla
potentatów)
c) przedsiębiorstwo, które stale atakuje liderów rynkowych poprzez przejęcia słabszych firm i zwiększanie
własnego udziału rynkowego
d) przedsiębiorstwo, które skutecznie współpracuje ze swoimi konkurentami.
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11. (1 pkt) [45”] Głównym celem przedsiębiorstwa działającego w gospodarce rynkowej jest:
a) stworzenie dużej liczby miejsc pracy
b) wzrost wartości
c) przetrwanie
d) ekspansja na rynki zagraniczne
12. (1 pkt) [60”] Uprawnieniem akcjonariusza spółki akcyjnej jest:
a) prawo do głosowania na WZA
b) prawo do informacji o spółce
c) prawo do majątku spółki w przypadku jej upadłości
d) prawo do stałej dywidendy
13. (1 pkt) [60”] Które ze zdań dotyczących formalizacji jest prawdziwe?
a) miarą stopnia formalizacji jest liczba, szczegółowość i rygorystyczność przepisów obowiązujących
w organizacji
b) brak formalizacji doprowadza do największej sprawności działania organizacji
c) biurokratyzm oznacza zbyt wysoki stopień formalizacji organizacji
d) nadmierny stopień sformalizowania organizacji obniża jej sprawność
14. (1 pkt) [45”] W bilansie przedsiębiorstwa aktywa:
a) pokazują źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa
b) odzwierciedlają stan majątku przedsiębiorstwa
c) przedstawiają koszty prowadzenia działalności
d) opisują strukturę przychodów ze sprzedaży
15. (1 pkt) [45”] Próg rentowności wskazuje:
a) wysokość ceny, która gwarantuje zyski
b) poziom kosztów całkowitych, umożliwiający wypracowanie nadwyżki finansowej
c) wielkość przychodów ze sprzedaży, która pokryje wysokość kosztów całkowitych
d) wielkość sprzedaży, poniżej której przedsiębiorstwo będzie ponosiło stratę, a powyżej której będzie osiągało
zyski
16. (1 pkt) [45”] Która z cech jest cechą lokaty bankowej:
a) mały zysk
b) duży zysk
c) małe ryzyko
d) duże ryzyko
17. (1 pkt) [45”] Który z podmiotów może być emitentem obligacji:
a) rząd
b) przedsiębiorstwo
c) osoba prywatna
d) jednostka samorządu terytorialnego
18. (1 pkt) [45”] Wskaż podstawowe funkcje zarządzania:
a) planowanie
b) organizowanie
c) kontrolowanie
d) podejmowanie decyzji
19. (1 pkt) [45”] Dochodem ze świadczeń jest:
a) zasiłek chorobowy
b) renta z tytułu niezdolności do pracy
c) dywidenda
d) płaca zasadnicza
20. (1 pkt) [45”] Wskaż czynniki, które zostaną uwzględnione w analizie atrakcyjności sektora zgodnie z modelem pięciu
sił Portera:
a) natężenie walki konkurencyjnej
b) siła oddziaływania nabywców
c) zmiana lokalizacji przedsiębiorstwa
d) zmiana kursów walutowych
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21. (1 pkt) [45”] Z każdym zjedzonym pączkiem użyteczność krańcowa z konsumpcji pączków:
a) maleje
b) rośnie
c) nie zmienia się
d) wynosi 0
22. (1 pkt) [60”] Które instrumenty charakteryzują się większym ryzykiem niż obligacje skarbu państwa:
a) lokaty bankowe
b) hybrydowe fundusze inwestycyjne
c) zakup akcji
d) zakup kontraktów terminowych
23. (1 pkt) [45”] Do aktywów obrotowych zalicza się:
a) zapasy
b) należności krótkoterminowe
c) inwestycje krótkoterminowe
d) wartości niematerialne i prawne
24. (1 pkt) [45”] Wskaźnik rozwoju gospodarczego, który uwzględnia między innymi długość życia i poziom edukacji, to:
a) Human Development Index (HDI)
b) produkt krajowy brutto (PKB)
c) produkt narodowy brutto (PNB)
d) produkt krajowy brutto per capita (PKB per capita)
25. (1 pkt) [45”] Do grupy potrzeb wyższego rzędu w piramidzie potrzeb A. Maslowa zalicza się:
a) fizjologiczne, facylitacji społecznej
b) potrzeby przynależności do grupy oraz uznania, bezpieczeństwa
c) potrzeby przynależności do grupy, uznania oraz samorealizacji
d) potrzeby bezpieczeństwa, uznania oraz samorealizacji
26. (2 pkt) [60”] W klasyfikacji interesariuszy pracownicy przedsiębiorstwa zaliczani są do interesariuszy:
a) substanowiących
b) kontraktowych
c) kontekstowych
d) mieszanych
27. (2 pkt) [60”] Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) pozwolił do 2020 roku zmniejszyć emisje
z instalacji objętych systemem (w porównaniu z 2005 rokiem) o:
a) 2 %
b) 21%
c) 43%
d) 87%
28. (2 pkt) [60”] Spółkę partnerską mogą założyć:
a) biegli rewidenci
b) lekarze
c) brokerzy
d) nauczyciele
29. (2 pkt) [60”] Która technika może być wykorzystywana w podejmowaniu decyzji w etapie generowania pomysłów:
a) burza mózgów
b) analiza morfologiczna
c) socjogram
d) analiza ABC
30. (2 pkt) [60”] Który z poniższych czynników będzie Kluczowym Czynnikiem Sukcesu dla klubu fitness:
a) liczba klientów, którzy mają wykupione karnety
b) lokalizacja
c) nakłady na marketing
d) dostępność trenerów personalnych
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31. (2 pkt) [60”] Struktura płaska cechuje się:
a) dużą liczbą szczebli organizacyjnych i dużą rozpiętością kierowania
b) małą liczbą szczebli organizacyjnych i dużą rozpiętością kierowania
c) małą liczbą szczebli organizacyjnych i małą rozpiętością kierowania
d) dużą liczbą szczebli organizacyjnych i małą rozpiętością kierowania
32. (2 pkt) [60”] Które stwierdzenie dotyczące biznesplanu jest prawdziwe?
a) Biznesplan jest dokumentem, który zawiera opis realizacji pomysłu biznesowego, ocenę zagrożeń oraz ocenę
finansową
b) Biznesplan może uwzględniać wiele wariantów realizacji pomysłu biznesowego
c) Każdy biznesplan jest przedstawiany do oceny bankom lub innym instytucjom finansującym
d) Struktura biznesplanu powinna być dostosowana do specyfiki pomysłu
33. (2 pkt) [60”] Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące spółek notowanych na giełdzie:
a) każda spółka akcyjna może być notowana na GPW
b) spółka, która zadebiutowała na GPW, nie może zostać z niej wycofana
c) po zatwierdzeniu prospektu przez KNF, spółka, która chce zadebiutować na GPW, musi uzyskać dopuszczenie
do obrotu giełdowego
d) spółka notowana na GPW nie może zbankrutować
34. (2 pkt) [60”] Która z cech przedsiębiorstwa jest zgodna z koncepcją lean management:
a) decentralizacja decyzji
b) usprawnienie zarządzania czasem
c) smukła struktura organizacyjna
d) orientacja na klienta
35. (2 pkt) [60”] Jeżeli wartość indeksu giełdowego pierwszego dnia spadła o 3%, a drugiego wzrosła o 3%, to po dwóch
dniach wartość indeksu:
a) jest taka sama jak na początku
b) jest nieznacznie mniejsza niż na początku
c) jest nieznacznie większa niż na początku
d) jest najniższa w ciągu dwóch dni
36. (2 pkt) [60”] Mocną stroną przedsiębiorstwa może być:
a) reputacja
b) niskie koszty wytwarzania
c) większe dochody konsumentów
d) słaba konkurencja działająca w sektorze
37. (2 pkt) [60”] Jakie bariery są najkorzystniejsze dla przedsiębiorstwa o silnej pozycji konkurencyjnej nie będącego
w sektorze, ale zainteresowanego wejściem do sektora:
a) niskie bariery wejścia
b) wysokie bariery wejścia
c) niskie bariery wyjścia
d) wysokie bariery wyjścia
38. (2 pkt) [60”] Jakie stawki podatku VAT obowiązują w Polsce w 2020 roku?
a) 23%
b) 8%
c) 5%
d) 0%
39. (2 pkt) [60”] Na zwiększenie popytu na czytniki ebooków wpływ może mieć:
a) wzrost stóp procentowych
b) wzrost dochodów konsumentów
c) kampanie reklamowe propagujące rozwój czytelnictwa
d) wzrost kosztów części potrzebnych do wyprodukowania ebooka
40. (2 pkt) [60”] Wskaż zdanie (lub zdania), które nie jest prawdziwe:
a) Banki nie mogą zbankrutować
b) Najczęściej występującą formą prawną banków jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
c) Oprocentowanie lokaty o stałym oprocentowaniu nie ulega zmianie przez okres trwania lokaty

3 grudnia 2020 r.
d) Dochody z lokat bankowych nie są objęte podatkiem od dochodów kapitałowych
41. (2 pkt) [60”] Łączna wartość środków finansowych, jakie UE zamierza wydać w latach 2021 – 2027 (w ramach
budżetu UE oraz funduszu na rzecz walki z koronawirusem) szacowana jest na:
a) 460 mln euro
b) 130 mld euro
c) 350 mld euro
d) 1,8 bln euro
42. (2 pkt) [60”] Na poniższym rysunku przedstawiono notowania:

a)
b)
c)
d)

EUR/PLN
średnia cena 1 l benzyny bezołowiowej na stacjach benzynowych w Polsce
USD/PLN
rentowności 10 letnich polskich obligacji rządowych

43. (2 pkt) [60”] Na poniższym rysunku został przedstawiony:

a)
b)
c)
d)

Business Model Canvas
Lean Canvas
MVP
Ścieżka krytyczna sukcesu w biznesie

44. (2 pkt) [60”] Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wg ostatnich dostępnych danych GUS mieści się
w przedziale:
a) (0%; 3%>
b) (3%; 6%>
c) (6%; 9%>
d) (9%; 12%>
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45. (2 pkt) [60”] Która z form finansowania jest przykładem finansowania dłużnego:
a) leasing
b) kredyt
c) środki finansowe wspólników
d) aniołowie biznesu
46. (2 pkt) [120”] Jeżeli koszty stałe wynoszą 100 000 zł, a koszty zmienne zgodnie z kalkulacją stanowią przeciętnie
50% wartości sprzedaży, to minimalna wartość przychodów, przy której zrównają się one z kosztami całkowitymi,
wynosi:
a) 200 000 zł
b) 150 000 zł
c) 250 000 zł
d) Nie można tego obliczyć na postawie powyższych danych
47. (2 pkt) [120”] Ile wynosi ilościowy próg rentowności jeżeli:
• koszty stałe: 100 000 zł
• jednostkowe koszty zmienne: 500 zł
• cena: 1000 zł
a)
b)
c)
d)

100
200
300
400

48. (2 pkt) [120”] Ile wynosi wartościowy próg rentowności jeżeli:
• koszty stałe: 80 000 zł
• jednostkowe koszty zmienne: 800 zł
• cena: 1000 zł
a)
b)
c)
d)

2 000 000
200 000
800 000
400 000

49. (2 pkt) [120”] Ile wyniósł realny wzrost wartości wynagrodzenia jeżeli przy zarobkach w wysokości 5000 zł pracownik
otrzymał 10% podwyżki, a inflacja w analizowanym okresie wyniosła 5%
a) realne wynagrodzenie wzrosło o 500 zł
b) realne wynagrodzenie wzrosło o 5%
c) realne wynagrodzenie wzrosło o ok. 4,76%
d) realne wynagrodzenie wzrosło o 15%
50. (2 pkt) [120”] Ile odsetek od zdeponowanego kapitału otrzyma inwestor, który pół roku temu założył w polskim
banku lokatę bankową o następujących parametrach:
• nazwa lokaty: Olimpijski Super Zysk
• oprocentowanie lokaty: 2%
• kapitalizacja odsetek: na koniec okresu
• odnawialność: nie
a) 1%
b) 2%
c) 1,62%
d) 0,81%

