OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Edycja II
[Rok szkolny 2006/2007]

Test eliminacji centralnych
bez klucza odpowiedzi

1. (1 pkt) „Podnoszenie dobrobytu konsumentów” i „tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji”
to misja:
a) Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta,
b) Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej,
c) Urzędu Służby Cywilnej,
d) Urzędu Patentowego.

2. (1 pkt) Którą rocznicę powstania Unii Europejskiej (podpisania Traktatów Rzymskich) świętowaliśmy
w tym roku?
a) 60,
b) 50,
c) 25,
d) 15.

3. (1 pkt) Które z wymienionych państw ma najwyższy produkt krajowy brutto per capita?
a) Stany Zjednoczone,
b) Luksemburg,
c) Niemcy,
d) Szwajcaria.

4. (1 pkt) Wartość godziwa przedsiębiorstwa to:
a) kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony na warunkach transakcji rynkowej
pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami,
b) zdolność aktywów do generowania strumienia wolnych przepływów pieniężnych (po opodatkowaniu),
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c) wartość rynkowa pomniejszona o koszty sprzedaży oraz upusty od ceny rynkowej udzielone celem
sfinalizowania sprzedaży w ograniczonym przedziale czasu,
d) wartość, według której dany składnik majątku ujmowany jest w bilansie po uwzględnieniu umorzenia
oraz kwoty odpisów amortyzacyjnych.

5. (1 pkt) Wskaźnik informujący o tym, w jakim stopniu przedsiębiorstwo może spłacać swoje zobowiązania
krótkoterminowe to:
a) wskaźnik płynności,
b) wskaźniki efektywności,
c) wskaźniki zadłużenia,
d) wskaźniki rentowności.

6. (1 pkt) Rachunkowość spełnia następujące funkcje:
a) kontrolną,
b) informacyjną,
c) sprawozdawczo-analityczną,
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.

7. (1 pkt) Skrót CRM oznacza:
a) zarządzanie relacjami z klientem,
b) zarządzanie łańcuchem dostaw,
c) zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie,
d) zarządzanie bazą dostaw.

8. (1 pkt) Wzrost wartości ilorazu Tobina (współczynnika q-Tobina – ilorazu wartości rynkowej firmy do
wartości odtworzeniowej), oznacza, że:
a) przedsiębiorstwo prowadzi działalność w sektorze schyłkowym,
b) wzrasta kapitał intelektualny przedsiębiorstwa,
c) przedsiębiorstwo nie odnawia swoich maszyn i urządzeń,
d) przedsiębiorstwo zwiększa swoje zadłużenie.

9. (1 pkt) Pierwsze miejsce w marcowym rankingu magazynu „Forbes” najbogatszych Polaków 2007 roku
zajął:
a) Jak Kulczyk,
b) Michał Sołowow,
c) Leszek Czarnecki,
d) Roman Karkosik.
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10. (1 pkt) Który z wymienionych filarów nie należy do polityki zatrudnienia Unii Europejskiej?
a) zdolność o uzyskania zatrudnienia,
b) równość szans,
c) przedsiębiorczość,
d) adekwatność.

11. (1 pkt) Strategia rozwoju przedsiębiorstwa nastawiona na teraźniejszość, minimalizację niepowodzeń i
zachowanie status quo, skupiona na działaniach rutynowych przy nadmiernym systemie kontroli, to
strategia:
a) defensywna,
b) antycypacyjna,
c) pionierska,
d) naśladowcza.

12. (1 pkt) Zbiór metod i działań diagnozujących otoczenie i przedsiębiorstwo w celu zbadania obecnych i
przyszłych ich stanów oraz powiązań w celu przygotowania strategii rozwoju to:
a) analiza strategiczna,
b) zarządzanie przez cele,
c) wartościowanie pracy,
d) zarządzanie przez wyjątki.

13. (1 pkt) Hidden champions to:
a) przedsiębiorstwa średnie lub małe, mające często 80-90% udział w rynku światowym wybranej,
niezauważonej przez innych niszy,
b) najbardziej innowacyjne korporacje o zasięgu międzynarodowym,
c) najbardziej innowacyjne firmy z grupy azjatyckich tygrysów nazywane również hidden dragons,
d) największe chińskie korporacje planujące ekspansję międzynarodową.

14. (1 pkt) Jak nazywa się pierwszy w świecie wdrożony system pomiaru wartości kapitału intelektualnego
przedsiębiorstwa?
a) nawigator Scandii,
b) TQM,
c) lean management,
d) analiza diagnostyczna.

15. (1 pkt) Która z wymienionych technik nie jest techniką zarządzania projektami?
a) PRINCE2,
b) harmonogram,
c) wykresy sieciowe,
d) SWOT.
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16. (1 pkt) Z ilu cyfr składa się numer NIP?
a) 9,
b) 10,
c) 11,
d) 12.

17. (1 pkt) Organizacja, która w minimalnym stopniu wykorzystuje w swojej działalności zasoby fizyczne,
zaś w bardzo rozbudowanej postaci narzędzia teleinformatyczne to:
a) organizacja wirtualna,
b) organizacja inteligentna,
c) organizacja transnarodowa,
d) organizacja ukryta.

18. (1 pkt) Jak nazywamy twórcze naśladowanie najlepszych praktyk innych przedsiębiorstw?
a) benchmarking,
b) controlling,
c) synergia,
d) konsolidacja.

19. (1 pkt) Które przedsiębiorstwo o zasięgu międzynarodowym jest twórcą systemu zarządzania zapasami
nazywanego Just-in-Time (JIT)?
a) Microsoft,
b) Toyota,
c) IBM,
d) Google.

20. (1 pkt) Styl konkurencji w rozwiązywaniu konfliktów należy stosować, gdy:
a) konflikt samoczynnie wygasa,
b) konieczne jest szybkie, zdecydowane działanie,
c) ma się świadomość, że jest się w błędzie,
d) wystarczające jest osiągnięcie czasowego porozumienia.

21. (1 pkt) Ustawodawca w artykule 105 Kodeksu spółek handlowych określił, jakie elementy powinna
zawierać umowa spółki komandytowej. Umowa spółki komandytowej nie musi zawierać:
a) firmy i siedziby spółki,
b) czasu trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
c) oznaczenia wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
d) wysokości kapitału zakładowego.
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22. (1 pkt) Umowa o pracę, zgodnie z Kodeksem pracy, nie określa:
a) rodzaju pracy,
b) wymiaru czasu pracy,
c) wynagrodzenia za pracę,
d) zakresu czynności.

23. (1 pkt) Zalecaną formą prawną dla prowadzenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego jest:
a) spółka komandytowa,
b) spółka partnerska,
c) spółka jawna,
d) spółka akcyjna.

24. (1 pkt) Wskaż instrument finansowy stosowany na rynku pieniężnym:
a) obligacje,
b) bony skarbowe,
c) kredyty,
d) waluty innych państw.

25. (1 pkt) Jednym z rodzajów kryzysu przedsiębiorstwa jest kryzys strategiczny. Objawem kryzysu
strategicznego jest:
a) wzrost zadłużenia przedsiębiorstwa,
b) pogarszanie się wskaźników rentowności,
c) utrata płynności przedsiębiorstwa,
d) spadek udziału w rynku.

26. (2 pkt) Czynnik, który w największym stopniu decyduje o ponad 6-procentowym wzroście PKB w Polsce
w ostatnich miesiącach, to:
a) konsumpcja,
b) inwestycje,
c) zapasy,
d) bilans handlowy.

27. (2 pkt) Na ostatnim swoim posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała o:
a) obniżeniu stóp procentowych NBP,
b) utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie,
c) podwyższeniu stóp procentowych NBP,
d) likwidacji podatku od dochodów kapitałowych.
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28. (2 pkt) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta powstał w:
a) 1989 r.,
b) 1990 r.,
c) 1997 r.,
d) 2000 r.

29. (2 pkt) Quality Audit Meeting (QAM) jest:
a) metodą wspomagającą rozwój wiedzy w organizacji,
b) metodą pozwalającą na minimalizowanie strat w łańcuchu dostaw,
c) metodą pomiaru kompetencji menedżerskich,
d) metodą wartościowania pracy.

30. (2 pkt) Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) jest:
a) Anna Streżyńska,
b) Sławomir Skrzypek,
c) Cezary Banasiński,
d) Maciej Witucki.

31. (2 pkt) Jak nazywa się nowy indeks na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, który
19 marca 2007 roku zastąpił dotychczasowy indeks MIDWIG?
a) mWIG40,
b) IŚS,
c) WIG MSP,
d) plWISMC40.

32. (2 pkt) Jak się nazywa najważniejszy indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie?
a) FTSE100,
b) CAC40,
c) BUX,
d) NASDAQ.

33. (2 pkt) Jednym z powszechnie stosowanych mierników wartości dla akcjonariuszy, mierzącym nadwyżkę
wartości rynkowej przedsiębiorstwa nad wartością zainwestowanego w przedsiębiorstwie kapitału
(środków pieniężnych zainwestowanych przez właścicieli i wierzycieli) jest:
a) ROE,
b) WACC,
c) MVA,
d) EVA.
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34. (2 pkt) Złota reguła bilansowa oznacza, że:
a) majątek trwały jest finansowany ze zobowiązań bieżących w całości,
b) majątek trwały jest finansowany z kapitałów własnych firmy,
c) majątek trwały jest finansowany z kapitałów stałych,
d) majątek trwały jest finansowany z kapitałów obcych.

35. (2 pkt) Zysk operacyjny to:
a) zysk brutto – podatek dochodowy,
b) nadwyżka z działalności podstawowej firmy przed opodatkowaniem,
c) zysk netto + amortyzacja,
d) zysk netto + odsetki.

36. (2 pkt) Jak nazywa się prezes Systemu Rezerwy Federalnej (FED) w USA,
odpowiednika Narodowego Banku Polskiego (NBP) w Polsce?
a) Ben Bernanke,
b) Alan Greenspan,
c) Warren Buffet,
d) Marsh Carter.

37. (2 pkt) Która z centralnych stóp procentowych NBP jest stopą o najniższej wartości?
a) lombardowa,
b) redyskontowa,
c) referencyjna,
d) depozytowa.

38. (2 pkt) Od 1 stycznia 2007 r. minimalne miesięczne wynagrodzenie w Polsce za pracę w pełnym
wymiarze godzin wynosi:
a) 0 zł,
b) 899,10 zł,
c) 936 zł,
d) 1 200 zł.

39. (2 pkt) Zakup obligacji o stałym oprocentowaniu (czyli niezmiennym oprocentowaniu aż do wykupu) nie
jest korzystny, gdy:
a) zamierzamy wycofać środki finansowe przed terminem wykupu,
b) według prognoz analityków dojdzie do wzrostu inflacji,
c) zamierzmy pod zastaw obligacji zaciągnąć kredyt,
d) nie mamy czasu na ciągłe śledzenie wartości naszej inwestycji w obligacje.
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40. (2 pkt) Jeżeli firma ustala wysoką cenę na nowy produkt, w celu osiągnięcia dużego zysku na jednostkę,
przy niewielkim wolumenie sprzedaży, aby szybko zrefinansować nakłady poniesione na badania i rozwój
produktu, najczęściej w przypadku produktów o stosunkowo krótkim cyklu życia, np. na rynku nowych
technologii, to mówimy, że taka firma stosuje:
a) skimming (strategia spijania śmietanki),
b) penetrację,
c) marketing-mix,
d) benchmarking.

41. (2 pkt) Przedsiębiorstwo, które zostało zorganizowane w sposób przedstawiony jak na
rysunku posiada strukturę:
a) dywizjonalną,
b) sztabową,
c) macierzową,
d) tensorową.

42. (2 pkt) Jeżeli kredytobiorca posiada majątek własny, z którego mógłby spłacić całość zadłużenia, to
mówimy, że taka osoba ma:
a) collateral,
b) hedging,
c) insuring,
d) arbitraż.

43. (2 pkt) Skróty: IRS, CDS, CMS oznaczają rodzaje:
a) SWAP-ów,
b) forward-ów,
c) opcji,
d) kontraktów terminowych.

44. (2 pkt) Zaplanowany, kompleksowy proces redukcji zatrudnienia, mający na celu dostosowanie
zwalnianych pracowników do nowych warunków działania, nazywany również „monitorowanym
zwolnieniem”, to:
a) outplacement,
b) zwolnienia grupowe,
c) assesment center,
d) reengineering.

45. (2 pkt) Jeżeli przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem ropy naftowej nabywa złoża naftowe
i zaczyna je eksploatować na swoje potrzeby, ale również sprzedając nadwyżki innym rafineriom, to mamy
do czynienia z:
a) integracją poziomą w tył,
b) integracją pionową w tył,
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c) dywersyfikacja pionowa w tył,
d) dywersyfikacja pozioma w tył.

46. (2 pkt) Dłużnikiem w obrocie wekslowym jest:
a) trasat,
b) indosant,
c) żyrant,
d) gwarant.

47. (2 pkt) Kluczowym czynnikiem sukcesu dla przedsiębiorstwa w schyłkowej fazie życia sektora jest
następujący czynnik:
a) technologia,
b) produktywność,
c) koszty,
d) innowacyjność.

48. (2 pkt) Prokurent nie jest upoważniony do:
a) zakupu środka trwałego,
b) zawarcia umowy sprzedaży produkowanych wyrobów,
c) zawarcia umowy o prace z pracownikami,
d) zbycia przedsiębiorstwa.

49. (2 pkt) Akcjonariusz nie może:
a) otrzymywać wynagrodzenia w spółce, w której jest akcjonariuszem,
b) otrzymywać dywidendy od trzech spółek jednocześnie, w których posiada akcje,
c) pobierać odsetek od posiadanych akcji,
d) otrzymywać nagrody pieniężne ze spółki, której posiada akcje.

50. (2 pkt) Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na zastępstwo w czasie nieobecności w pracy
pracownika wynosi:
a) 3 dni robocze,
b) 7 dni,
c) 14 dni,
d) 30 dni.
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