OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Edycja XII
[Rok szkolny 2016/2017]

1 grudnia 2016 r.

Test eliminacji szkolnych

1. (1 pkt) Przywódca, który centralizuje uprawnienia, narzuca metody pracy, sam określa
cele i sposoby ich osiągnięcia i ogranicza zaangażowanie pracowników w podejmowanie
decyzji, to przywódca:
a. aktywny,
b. autokratyczny,
c. demokratyczny,
d. leseferystyczny.
2. (1 pkt) Spadek sprzedaży, zmniejszenie zysków lub pojawienie się straty to oznaki
kryzysu:
a. płynności,
b. przywództwa,
c. strategicznego,
d. wyników.
3. (1 pkt) Władza związana z kompetencjami to władza:
a. ekspercka,
b. formalna,
c. odniesienia,
d. zadaniowa.
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4. (1 pkt) Która z cech w najmniejszym stopniu odnosi się do przywódcy?
a. autorytet wynikający z kompetencji,
b. inspirowanie oraz angażowanie pracowników,
c. makiawelizm,
d. umiejętność budowania zespołów.
5. (1 pkt) Do sprawnego przeprowadzenia procedury planowania kadr konieczne jest
przede wszystkim:
a. przeprowadzenie selekcji pracowników,
b. przeprowadzenie szkolenia pracowników,
c. przeprowadzenie ocen pracowniczych,
d. przeprowadzenie zwolnień pracowników.
6. (1 pkt) Autorytet formalny to:
a. władza z mocy prawa,
b. władza wymuszenia,
c. władza odniesienia,
d. władza oparta na zaufaniu.
7. (1 pkt) Zgodnie z koncepcją hierarchii potrzeb A. Maslowa ludzie zaspokajają swoje
potrzeby:
a. dążąc do maksymalizacji dochodów osobistych,
b. w określonej kolejności,
c. w sposób przypadkowy,
d. w sposób wyznaczony przez pracodawcę.
8. (1 pkt) Podczas wygłaszania autoprezentacji nie należy:
a. akcentować omawianych kwestii za pomocą odpowiedniej gestykulacji,
b. różnicować barwy głosu w różnych momentach prezentacji,
c. wyświetlać slajdów multimedialnych bez ich omówienia,
d. zwracać się co pewien czas bezpośrednio do słuchaczy.
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9. (1 pkt) Dobro wolne to dobro:
a. dostarczane przez państwo, które otrzymują wszyscy niezależnie od tego, czy
płacą podatki, czy nie,
b. które w określonych warunkach występuje w niemal nieograniczonej ilości,
c. którego sprzedaż rośnie wraz ze wzrostem ceny,
d. z którego mogą korzystać wszyscy po uiszczeniu opłaty licencyjnej.
10. (1 pkt) Parą dóbr komplementarnych jest:
a. bilet do kina i bilet do teatru (na ten sam dzień)
b. miesięczny bilet komunikacji miejskiej i karta do biblioteki,
c. pióro i atrament,
d. woda gazowana i woda niegazowana.
11. (1 pkt) PKB per capita oznacza:
a. PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
b. PKB w przeliczeniu na jednego zatrudnionego,
c. PKB z uwzględnieniem siły nabywczej waluty,
d. PKB w przeliczeniu na realną wartość wynagrodzeń.
12. (1 pkt) Największy udział w dochodach budżetowych w Polsce stanowią:
a. dochody z prywatyzacji,
b. podatki bezpośrednie,
c. podatki pośrednie,
d. zysk NBP.
13. (1 pkt) Państwo opiekuńcze to:
a. państwo z niskim poziomem interwencjonizmu państwowego,
b. państwo z niskimi podatkami,
c. państwo, które kładzie szczególny nacisk na rozwiązanie problemów społecznych,
d. państwo z niskimi wydatkami socjalnymi.

14. (1 pkt) Niewielki ogólny wzrost cen w gospodarce, nieprzekraczający 5% rocznie, to:
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a. deflacja,
b. hiperinflacja,
c. inflacja krocząca,
d. inflacja pełzająca.
15. (1 pkt) Wskaźnik informujący o tym, w jakim stopniu przedsiębiorstwo może spłacać
swoje zobowiązania krótkoterminowe, to:
a. wskaźnik płynności,
b. wskaźnik efektywności,
c. wskaźnik zadłużenia,
d. wskaźnik rentowności.
16. (1 pkt) W bilansie przedsiębiorstwa do aktywów trwałych nie zalicza się:
a. inwestycji długoterminowych,
b. należności długoterminowych,
c. wartości niematerialnych i prawnych,
d. zapasów.
17. (1 pkt) Która z form finansowania działalności jest najbardziej zalecana w przypadku
ryzykownej działalności innowacyjnej?
a. fundusz pożyczkowy,
b. IPO,
c. leasing,
d. venture capital.
18. (1 pkt) Zgodnie z zasadą Pareto około 20% najlepszych klientów będzie generowało:
a. około 20% marży netto,
b. około 50% kosztów obsługi wszystkich klientów,
c. około 80% przychodów ze sprzedaży,
d. tyle samo zysku netto, co 80% pozostałych klientów.

19. (1 pkt) Konglomerat to przedsiębiorstwo:
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a. jednoproduktowe,
b. o dominujących przychodach z produkcji wyrobów jednego sektora,
c. zdywersyfikowane pokrewnie, osiągające przychody ze sprzedaży produktów
z pokrewnych sektorów,
d. zdywersyfikowane niepokrewnie,
niepowiązanych branżach.

prowadzące

działalność

w

różnych,

20. (1 pkt) Typowym przejawem kryzysu strategicznego jest:
a. niepłacenie zobowiązań,
b. spadek udziału w rynku,
c. spadek rentowności,
d. utrata płynności.
21. (1 pkt) Techniką służącą do planowania działań zespołowych jest technika:
a. biznesplanu,
b. burzy mózgów,
c. CPM,
d. socjogramu.
22. (1 pkt) Wskaż zachowanie asertywne:
a. chociaż nie rozumiem dyrektora, spróbuję wykonać to zadanie w najlepszy
możliwy sposób,
b. panie dyrektorze, nie mogę wykonać tego polecenia, ponieważ nie zrozumiałem
swojego zadania, proszę wytłumaczyć to jeszcze raz,
c. panie dyrektorze, opowiada pan niestworzone rzeczy, nic z tego nie rozumiem, to
zadanie nie ma sensu, proszę samemu je sobie wykonać,
d. zawsze jest tak samo, robię coś czego nie rozumiem.
23. (1 pkt) Aby proces motywowania był skuteczny, przełożony musi:
a. ciągle kontrolować swoich podwładnych,
b. dobierać narzędzia motywacyjne do możliwości firmy,
c. uwzględniać swoje potrzeby,
d. wskazywać cele swoim podwładnym.
24. (1 pkt) Strategia konkurencji określa sposób:
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a. dotarcia do nabywców,
b. obniżenia barier wejścia do sektora,
c. obniżenia siły przetargowej dostawców,
d. odróżnienia się od konkurentów i przyciągnięcia do siebie klientów.
25. (1 pkt) Umiejętność skłaniania ludzi do przyjęcia danego przekonania (wartości) poprzez
oddziaływanie na ich sposób myślenia i zachowania, wykorzystywana jako narzędzie
służące do zmiany stanowiska drugiej strony w negocjacjach, to:
a. asertywność,
b. BATNA,
c. indoktrynacja,
d. umiejętność perswazji.
26. (2 pkt) W których państwach wykorzystywanie władzy wynikającej z pozycji formalnej
(zajmowanego stanowiska) będzie najsilniej oddziaływało na podwładnych?
a. Belgia, Kanada, Norwegia,
b. Japonia, Chiny, Korea Południowa,
c. Szwecja, Dania, Finlandia,
d. USA, Nowa Zelandia, Wielka Brytania.
27. (2 pkt) Który styl zarządzania nie występuje w modelu przywództwa sytuacyjnego SLII?
a. delegowanie,
b. egzekwowanie,
c. instruowanie,
d. konsultowanie.
28. (2 pkt) Przekształcenie IBM z firmy produkującej komputery w usługodawcę i dostawcę
rozwiązań z zakresu IT to przykład innowacji:
a. paradygmatu,
b. pozycjonowania,
c. procesu,
d. produktowej.
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29. (2 pkt) W najnowszym rankingu innowacyjności Komisji Europejskiej (European
Innovation Scoreboard 2016) Polska zajęła:
a. 4. miejsce,
b. 10. miejsce,
c. 15. miejsce,
d. 23. miejsce.
30. (2 pkt) Które z założeń jest sprzeczne z modelem otwartych innowacji?
a. celem nie jest bycie pierwszym na rynku, lecz tworzenie coraz lepszego,
doskonalszego, sprawniejszego biznesu,
b. firma dzieli się kosztami i ryzykiem związanym z komercjalizacją wiedzy z innymi
partnerami,
c. firma jest nastawiona na kreowanie jak największej liczby innowacji,
d. specjaliści, eksperci, zespoły badawcze nie muszą być zatrudnieni w firmie, która
pracuje nad innowacją.
31. (2 pkt) Zasada SMART nie odnosi się do:
a. konkretności celów,
b. innowacyjności celów,
c. mierzalności celów,
d. terminowości celów.
32. (2 pkt) Sposób myślenia „muszę przestać spóźniać się do pracy, bo inaczej mnie zwolnią”
jest przykładem motywacji:
a. negatywnej,
b. pozytywnej,
c. wewnętrznej,
d. zewnętrznej.
33. (2 pkt) Wprowadzenie ceny minimalnej na wieprzowinę może doprowadzić do:
a. obniżenia ceny wieprzowiny,
b. wystąpienia nadwyżki wieprzowiny na rynku,
c. zmniejszenia podaży wieprzowiny,
d. zwiększenia popytu na wieprzowinę.
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34. (2 pkt) Prezesem NBP jest:
a. Adam Glapiński,
b. Leszek Balcerowicz,
c. Marek Belka,
d. Marek Chrzanowski.
35. (2 pkt) Którego miernika nie bierze się pod uwagę przy wyznaczaniu HDI (Human
Development Index)?
a. dochodu narodowego na mieszkańca,
b. oczekiwanej długości życia,
c. oczekiwanej liczby lat edukacji dla osób rozpoczynających edukację w szkole,
d. zanieczyszczenia powietrza.
36. (2 pkt) Maksymalna stawka prowizji, którą otrzymuje bank od każdej transakcji kartą
debetową i kredytową (opłata interchange) wynosi w Polsce:
a. 0,2% wartości transakcji dla kart debetowych i 0,3% dla kredytowych,
b. 1%, ale nie mniej niż 1 zł od każdej transakcji,
c. 1%, ale nie mniej niż 2 zł od każdej transakcji,
d. 1,6% wartości transakcji.
37. (2 pkt) Które z działań doprowadzi do zwiększenia podaży pieniądza?
a. sprzedaż przez bank centralny papierów wartościowych bankom komercyjnym,
b. wprowadzenie okolicznościowego banknotu o nowym nominale,
c. zmniejszenie stopy redyskontowej,
d. zwiększenie stopy rezerw obowiązkowych.
38. (2 pkt) Na warszawskiej GPW notowane są tytuły uczestnictwa kilku funduszy typu ETF.
Fundusz ETF to:
a. fundusz, który inwestuje w kontrakty terminowe,
b. fundusz, który inwestuje w akcje największych spółek notowanych na innych
giełdach,
c. fundusz strukturyzowany, który posiada pełne zabezpieczenie przed stratą –
nawet w okresie bessy inwestor odzyska 100% wpłaconego kapitału,
d. fundusz, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu
giełdowego.
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39. (2 pkt) W przypadku upadłości banku objętego nadzorem przez Bankowy Fundusz
Gwarancyjny małżeństwo posiadające wspólne konto bankowe odzyska 100%
wpłaconych depozytów, jeżeli ich wysokość nie przekracza:
a. 22,5 tys. euro na 2 osoby,
b. 50 tys. euro na osobę,
c. 100 tys. euro na osobę,
d. 1 mln zł na osobę.
40. (2 pkt) Liczba bezrobotnych wynosi 1 mln, liczba wszystkich ludzi w wieku produkcyjnym
zdolnych i chętnych do pracy wynosi 10 mln, liczba osób zatrudnionych wynosi 5 mln,
liczba emerytów pracujących wynosi 1 mln. Stopa bezrobocia wynosi:
a. 10%,
b. 20%
c. 25%,
d. 40%,
41. (2 pkt) Dla przedsiębiorcy roczny koszt zatrudnienia pracownika, który otrzymuje
minimalne wynagrodzenie, na kolejny rok na umowę o pracę na pełen etat w 2016 roku
wynosi około:
a. 12 800 zł,
b. 24 200 zł,
c. 26 800 zł,
d. 36 200 zł.
42. (2 pkt) Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych
i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet na lata 2014 - 2020 wynosi blisko:
a. 80 mln euro,
b. 800 mln euro,
c. 80 mld euro,
d. 800 mld euro.
43. (2 pkt) Składnikiem kapitału intelektualnego nie jest:
a. kapitał finansowy,
b. kapitał ludzki,
c. kapitał relacyjny,
d. kapitał strukturalny.
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44. (2 pkt) Inwestor, który ulokował w polskim banku na 3 miesiące 1 000 000 zł na lokacie
bankowej o następujących parametrach: oprocentowanie 4%, odnawialność: tak, kwota
lokaty – od 1000 zł do 1 000 000 zł, po 3 miesiącach otrzyma:
a. 8100 zł odsetek,
b. 10 000 zł odsetek,
c. 32 400 zł odsetek,
d. 40 000 zł odsetek.
45. (2 pkt) Fixing to:
a. metoda obliczania wysokości podatku,
b. narzędzie ustalania stopy redyskontowej,
c. procedura ustalania kursu akcji,
d. technika szacowania ryzyka walutowego.
46. (2 pkt) Zgodnie z cyklem życia produktu najwyższe zyski ze sprzedaży produktu
przedsiębiorstwo osiąga w fazie:
a. dojrzałości,
b. schyłku,
c. wprowadzenia produktu,
d. wzrostu.
47. (2 pkt) Które ze zjawisk stanowi szansę w otoczeniu sektorowym dla innowacyjnej firmy
farmaceutycznej?
a. nasilająca się walka konkurencyjna wśród dostawców
wykorzystywanych przez analizowane przedsiębiorstwo,

półproduktów

b. uzyskanie przez firmę środków finansowych z nowej emisji akcji,
c. zmiana prawa patentowego wydłużająca okres ochrony innowacyjnych leków,
d. zmniejszenie barier wejścia i pojawienie się nowych podmiotów produkujących
leki.
48. (2 pkt) O ile zmieni się realne wynagrodzenie, jeżeli nominalne wynagrodzenie wzrośnie
o 10%, a inflacja w tym okresie wyniesie 6%?
a. o około 4%,
b. o 6%,
c. o 10%,
d. o 16%.
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49. (2 pkt) Która z poniższych zasad sprzyja dobrej komunikacji?
a. parafrazowanie,
b. słuchanie w milczeniu,
c. stosowanie języka dostosowanego do poziomu nadawcy,
d. zadawanie pytań sugerujących.
50. (2 pkt) Które usługi mogą być świadczone przez instytucje finansowe niebędące bankami?
a. prowadzenie rachunków pieniężnych,
b. przyjmowanie wkładów pieniężnych,
c. udzielanie gwarancji bankowych,
d. udzielanie pożyczek.
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