OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Edycja X
[Rok szkolny 2014/2015]
5 marca 2015 r.

Test eliminacji okręgowych
z kluczem odpowiedzi

1. (1 pkt) W zarządzaniu projektami najczęściej stosowanym podejściem w obszarze ryzyka jest:
a. łagodzenie ryzyka,
b. przenoszenie ryzyka,
c. ujawnianie ryzyka,
d. unikanie ryzyka.

2. (1 pkt) Która cecha utrudnia kierownikowi projektu kierowanie zespołem projektowym?
a. niezależność,
b. skrupulatność,
c. sumienność,
d. umiejętność przekonywania.

3. (1 pkt) Określony sposób ubierania się w organizacji (dress code) to w kulturze organizacyjnej
przykład:
a. artefaktów behawioralnych,
b. artefaktów fizycznych,
c. norm i wartości,
d. tabu organizacyjnego.

4. (1 pkt) Procesy, których głównym celem jest określenie strategii, to procesy:
a. poboczne,
b. podstawowe,
c. pomocnicze,
d. zarządzania.
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5. (1 pkt) W klasyfikacji interesariuszy pracownicy przedsiębiorstwa zaliczani są do
interesariuszy:
a. kontekstowych,
b. kontraktowych,
c. mieszanych,
d. substanowiących.

6. (1 pkt) Do podstawowych parametrów projektu (tzw. trójkąta projektu) nie zalicza się:
a. budżetu,
b. czasu,
c. liczby pracowników,
d. zakresu.

7. (1 pkt) Jednym z pierwszych symptomów kryzysu strategicznego w przedsiębiorstwie może
być:
a. pogarszanie się wskaźników rentowności,
b. spadek udziału rynkowego,
c. utrata płynności przedsiębiorstwa,
d. wzrost zadłużenia przedsiębiorstwa.

8. (1 pkt) Nazwa kaizen oznacza:
a. dostosowanie poziomu zatrudnienia do celów organizacji,
b. filozofię działania związaną z ciągłym samodoskonaleniem,
c. kompleksowe zarządzanie jakością,
d. przeprojektowanie procesu pracy (radykalne lub skokowe).

9. (1 pkt) Spółka osobowa, którą mogą założyć wyłącznie przedstawiciele określnych ustawowo
wolnych zawodów, to:
a. spółka cywilna,
b. spółka komandytariuszy,
c. spółka komandytowa,
d. spółka partnerska.

10. (1 pkt) O wypłacie dywidendy w spółce akcyjnej notowanej na GPW decyduje:
a. rada nadzorcza spółki,
b. walne zgromadzenie akcjonariuszy,
c. zarząd GPW,
d. zarząd spółki.

11. (1 pkt) Osoba powolna, która nie dąży do żadnych zmian w życiu i jest zadowolona z tego co
osiągnęła, ma typ osobowości:
a.
choleryka,
b. flegmatyka,
c.
melancholika,
d. sangwinika.
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12. (1 pkt) Menedżer, który w zespole sprzedażowym wprowadził rywalizację o tytuł sprzedawcy
miesiąca (potwierdzony stosownym dyplomem), wzmacnia motywację pracowników poprzez
odniesienie się do potrzeby:
a. afiliacji,
b. bezpieczeństwa,
c. samorealizacji,
d. uznania.

13. (1 pkt) Autorytet formalny to:
a. władza odniesienia,
b. władza oparta na zaufaniu,
c. władza wymuszenia,
d. władza z mocy prawa.

14. (1 pkt) Koncepcja, która zakłada, że pracownik jest leniwy, bierny i pracuje tylko po to, by
zaspokoić swoje potrzeby materialne, to:
a. koncepcja psychodynamiczna,
b. koncepcja X,
c. koncepcja Y,
d. koncepcja Z.

15. (1 pkt) Pieniądz jako pośrednik w akcie kupna-sprzedaży towarów pełni funkcję:
a. miernika wartości,
b. środka płatniczego,
c. środka wymiany,
d. środka tezauryzacji.

16. (1 pkt) Z koncepcji krzywej Laffera wynika, że wzrost stawki podatkowej:
a. może zmniejszyć dochody budżetowe,
b. zawsze zmniejsza dochody budżetowe,
c. zawsze zwiększa dochody budżetowe,
d. zwiększa deficyt budżetowy.

17. (1 pkt) Punkt równowagi na rynku pracy to punkt, w którym:
a. płaca zrównuje się z płacą minimalną,
b. stopa bezrobocia wynosi około 5%,
c. wszyscy ludzie w wieku produkcyjnym pracują,
d. zapotrzebowanie na pracę zgłaszane przez pracodawców jest równe liczbie
pracowników chętnych do podjęcia pracy.

18. (1 pkt) Umowa o pracę nie zawiera informacji o:
a. doświadczeniu zawodowym pracownika,
b. miejscu wykonywania pracy,
c. stanowisku pracy,
d. wymiarze czasu pracy.
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19. (1 pkt) System akordowy sprawdza się przy wynagradzaniu:
a. jednorodnej pracy sezonowej,
b. pracy biurowej,
c. pracy twórczej,
d. zadań wynikających z zawartej umowy o dzieło.

20. (1 pkt) Co może być przyczyną inflacji kosztowej?
a. malejąca rynkowa stopa procentowa,
b. płace rosnące szybciej niż wydajność pracy,
c. urodzaj występujący w rolnictwie,
d. zwiększająca się liczba konsumentów.

21. (1 pkt) Zgodnie z modelem pięciu sił Portera w ocenie atrakcyjności sektora nie uwzględnia
się:
a. natężenia walki konkurencyjnej,
b. pozycji negocjacyjnej dostawców,
c. przedsiębiorstw, które wycofały się z sektora,
d. zagrożenia ze strony substytutów.

22. (1 pkt) Które stwierdzenie dotyczące biznesplanu jest nieprawdziwe?
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.

23. (1 pkt) Podstawową formą opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej jest:
a. karta podatkowa,
b. opodatkowanie na zasadach ogólnych,
c. opodatkowanie według jednolitej stawki podatku,
d. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

24. (1 pkt) Styl negocjacji, który koncentruje się na rozwiązaniu problemu i eliminuje wpływ
emocji na podejmowanie decyzji, to styl:
a. bierny,
b. rywalizacyjny,
c. rzeczowy,
d. uległy.

25. (1 pkt) Siła oddziaływania dostawców wzrasta, gdy:
a. istnieje wiele substytutów produktów oferowanych przez dostawców,
b. nabywcy mogą zacząć oferować produkty i usługi oferowane dotychczas przez
dostawców,
c. w sektorze działa coraz mniej dostawców,
d. w sektorze działa jeden nabywca.
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26. (2 pkt) Technika szacowania kosztów projektu polegająca na szacowaniu kosztów
poszczególnych zadań, a następnie ich sumowaniu, to technika:
a. ekspercka,
b. parametryczna,
c. szacowania oddolnego,
d. szacowania odgórnego.

27. (2 pkt) Oprócz zasobów ludzkich, zasobów materialnych i zasobów niematerialnych do
zasobów projektu zalicza się również:
a. zasoby behawioralne,
b. zasoby losowe,
c. zasoby nominalne,
d. zasoby wspólne.

28. (2 pkt) Poniższy rysunek przedstawia wartości pięciu wymiarów kultury narodowej
wg badania G. Hofstedego.

Przedstawiony profil przedstawia kulturę narodową:
a. Chin,
b. Japonii,
c. Szwecji,
d. USA.

29. (2 pkt) W modelu Du Ponta czwarty (oprócz zysku netto, przychodów ze sprzedaży i kapitału
własnego) filar piramidy, na której szczycie znajduje się rentowność kapitału własnego, to:
a. aktywa obrotowe,
b. amortyzacja,
c. stawka podatkowa,
d. wielkość aktywów ogółem.

Strona 5 z 9
Copyright by Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Olimpiada Przedsiębiorczości, X edycja (2014/2015)
Test eliminacji okręgowych

30. (2 pkt) Jeżeli na wielu mapach grup strategicznych przedsiębiorstwo A znajduje się bardzo
blisko przedsiębiorstwa B, oznacza to, że:
a. przedsiębiorstwa A i B blisko współpracują ze sobą,
b. przedsiębiorstwa A i B są bezpośrednimi konkurentami,
c. przedsiębiorstwa A i B tworzą wspólną sieć organizacyjną,
d. przedsiębiorstwo A może łatwo przejąć przedsiębiorstwo B.

31. (2 pkt) Jeżeli przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem ropy naftowej nabywa złoża
naftowe i zaczyna je eksploatować na swoje potrzeby, ale również sprzedawać nadwyżki
innym rafineriom, to mamy do czynienia z:
a. dywersyfikacją pionową w tył,
b. integracją pionową w tył,
c. integracją poziomą w tył,
d. skróceniem łańcucha wartości.

32. (2 pkt) W 2015 roku koszt zatrudnienia pełnoetatowego pracownika z minimalnym
ustawowym wynagrodzeniem na umowę o pracę wynosi dla pracodawcy:
a. około 18 800 zł rocznie,
b. około 25 400 zł rocznie,
c. około 33 600 zł rocznie,
d. około 39 400 zł rocznie.

33. (2 pkt) Mnożnik w kontraktach terminowych na WIG20 na GPW wynosi:
a.
1 zł,
b. 10 zł,
c.
20 zł,
d. 100 zł.

34. (2 pkt) Na poniższym wykresie pokazano dwuletnie notowania w złotych:

a.
b.

dolara amerykańskiego,
euro,
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c.
d.

franka szwajcarskiego,
rubla rosyjskiego.

35. (2 pkt) „Stopa w drzwiach” – taktyka wywierania wpływu, która polega na zwracaniu się do
kogoś stopniowo z coraz większymi prośbami (na początku prosimy o spełnienie niewielkiej
prośby, a gdy zostanie ona spełniona, prosimy o zrobienie kolejnej rzeczy związanej z pierwszą
prośbą) bazuje na zasadzie:
a. niedostępności,
b. społecznego dowodu słuszności,
c. sympatii,
d. zaangażowania i konsekwencji.

36. (2 pkt) Który z czynników nie wpłynie bezpośrednio na zwiększenie podaży tabletów?
a. nasilająca się moda na używanie tabletów,
b. nasilająca się walka cenowa w sektorze dostawców procesorów do urządzeń mobilnych,
c. opracowanie wydajniejszej technologii produkcji tabletów,
d. spadek ceł na elektronikę.

37. (2 pkt) PKB w cenach rynkowych nie uwzględnia:
a. amortyzacji,
b. podatków pośrednich,
c. salda dochodów własności podmiotów krajowych za granicą i podmiotów
zagranicznych w kraju,
d. wartości dóbr finalnych wytworzonych w danym roku na terenie państwa.

38. (2 pkt) Aby obliczyć PNB, należy skorygować PKB o:
a. amortyzację,
b. dochody netto z własności za granicą,
c. podatki pośrednie i subsydia,
d. wielkość rozporządzalnych dochodów osobistych.

39. (2 pkt) Bank centralny prowadzi ekspansywną politykę pieniężną, jeśli:
a. obniża stopę rezerw obowiązkowych,
b. podnosi stopę redyskontową,
c. sprzedaje papiery wartościowe,
d. zamraża stopy procentowe RPP.

40. (2 pkt) Subsydiowanie eksportu polega na:
a. dopłatach dla producentów towarów eksportowanych,
b. ochronie wolnego handlu,
c. zwolnieniu eksporterów z cła,
d. zwolnieniu eksporterów z cła i ochronie wolnego handlu.

41. (2 pkt) Do prognozowania przyszłości w metodzie delfickiej wykorzystuje się:
a. metodę ekstrapolacji trendów,
b. oceny ekspertów,
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c.
d.

scenariusze przyszłości,
sztuczną inteligencję.

42. (2 pkt) Jakie maksymalne odsetki od pożyczek mogą zgodnie z prawem pobierać instytucje
finansowe w Polsce?
a. Czterokrotność stopy lombardowej.
b. Nie ma żadnych ograniczeń, o wysokości odsetek decyduje mechanizm rynkowy.
c. Pięciokrotność inflacji rocznej, obliczanej dla roku poprzedzającego udzielenie pożyczki.
d. Równowartość połowy rocznego dochodu netto klienta biorącego pożyczkę.

43. (2 pkt) Zgodnie z obowiązującą od 25 grudnia 2014 roku ustawą o prawach konsumenta zwrot
niewadliwego towaru, który został kupiony poza lokalem sprzedawcy lub na odległość (przez
internet), jest:
a. możliwy do ostatniego roboczego dnia miesiąca, w którym zawarto transakcję,
b. możliwy, o ile konsument odstąpi od umowy w terminie 10 dni,
c. możliwy, o ile konsument odstąpi od umowy w terminie 14 dni i zwróci towar
w ciągu kolejnych 14 dni,
d. możliwy wyłącznie jeżeli regulamin sprzedawcy przewiduje taką możliwość.

44. (2 pkt) Klient, który w internetowym serwisie transakcyjnym banku wybrał następującą
lokatę:
lokata

„Standardowa 3 M”

okres lokaty

3 miesiące

odnawialność

nie

oprocentowanie

4,0%, stałe

kapitalizacja

jednokrotna, na koniec okresu

po 3 miesiącach otrzyma zdeponowany na lokacie kapitał powiększony o odsetki w wysokości:
a. 0,81%,
b. 1,00%,
c. 3,24%,
d. 4,00%.

45. (2 pkt) Ustępstwa w negocjacjach powinny być dokonywane:
a. bezwarunkowo,
b. powoli,
c. równomiernie,
d. sprawiedliwie.

46. (2 pkt) Największa firma w Polsce pod względem wielkości przychodów w 2014 roku to:
a. Jeronimo Martins (sieć Biedronka),
b. PGNiG,
c. PKN Orlen,
d. PZU.
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47. (2 pkt) Standardowym symbolem stosowanym w mapach procesów do oznaczenia czynności
lub działania (np. wystawienie faktury) jest:
a. koło,
b. prostokąt,
c. romb,
d. strzałka.

48. (2 pkt) Przedsiębiorstwo osiągnęło następujące wyniki finansowe:
 ROE = 10%,
 Wartość aktywów = 200 000 zł,
 Przychody ze sprzedaży = 150 000 zł,
 Kapitał własny / aktywa = 80%.
Zysk netto wynosi:
a. 15 000 zł,
b. 16 000 zł,
c. 20 000 zł,
d. 50 000 zł.

49. (2 pkt) ROA dla przedsiębiorstwa z zadania 48 wynosi:
a. 8%,
b. 11%,
c. 15%,
d. 80%.

50. (2 pkt) ROS dla przedsiębiorstwa z zadania 48 wynosi:
a. 8%,
b. 10,7%,
c. 60%,
d. 75%.
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