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O L I M P I A D A    P R Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś C I 
Edycja II 

[Rok szkolny 2006/2007] 

 

Test eliminacji okręgowych  

bez klucza odpowiedzi 
 
 

Pytanie nr 1 (1 pkt) 

W Polsce ochroną praw konsumenta zajmuje się głównie: 

a) Urząd Antymonopolowy, 
b) Urząd Ochrony Konsumenta, 
c) Centralne Biuro Antykorupcyjne, 
d) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  
 
 

Pytanie nr 2 (1 pkt) 

Każde współczesne przedsiębiorstwo powinno planować swoją działalność z wyprzedzeniem. Jest to 
bardzo trudne w turbulentnym otoczeniu. Jakim terminem można określać działania mające na celu 
wyprzedzające dostosowanie strategii przedsiębiorstwa do zmian w otoczeniu? 

a) zarządzanie pionowe w przód, 
b) zarządzanie przez cele, 
c) zarządzanie antycypacyjne,  
d) zarządzanie poziome w przód. 
 
 

Pytanie nr 3 (1 pkt) 

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rodzajem podatku: 

a) bezpośredniego,  
b) pośredniego, 
c) majątkowego, 
d) katastralnego. 
 
 

Pytanie nr 4 (1 pkt) 

Emitentem obligacji nie może być: 

a) rząd, 
b) przedsiębiorstwo, 
c) osoba fizyczna,  
d) gmina. 
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Pytanie nr 5 (1 pkt) 

Skrajna postać zdywersyfikowanego przedsiębiorstwa działającego w dziedzinach zupełnie ze sobą 
niepowiązanych to: 

a) konsorcjum, 
b) konglomerat,  
c) korporacja transnarodowa, 
d) korporacja wirtualna. 

 
 

Pytanie nr 6 (1 pkt) 

Koszty wynikające z rozpoczęcia działalności w nowym sektorze i zajęcia w nim korzystnej pozycji 
konkurencyjnej to: 

a) wydatki inwestycyjne, 
b) bariery konkurencyjne, 
c) bariery wejścia,  
d) koszty inicjacyjne. 
 
 

Pytanie nr 7 (1 pkt) 

Jakim skrótem z języka angielskiego oznacza się podatek dochodowy od osób prawnych? 

a) REGON, 
b) CIT,  
c) CIF, 
d) PIF. 
 
 

Pytanie nr 8 (1 pkt) 

Prezesem GPW jest: 

a) Jacek Socha, 
b) Ludwik Sobolewski,  
c) Wiesław Rozłucki, 
d) Stanisław Kluza. 
 
 

Pytanie nr 9 (1 pkt) 

Im podwładny jest mniej doświadczony i nie umie wykonywać zadań, tym: 

a) styl kierowania jego zwierzchnika powinien być bardziej nastawiony na ludzi, 
b) styl kierowania jego zwierzchnika powinien być bardziej nastawiony na zadania,  
c) styl kierowania jego zwierzchnika powinien być bardziej kompromisowy, 
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa. 
 
 

Pytanie nr 10 (1 pkt) 

Które z określeń nie definiuje małego przedsiębiorstwa w świetle Ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej z 2 lipca 2004 r.: 

a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników, 
b) jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro, 
c) prowadzi działalność gospodarczą w 2 sąsiadujących województwach,  
d) jego całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro. 
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Pytanie nr 11 (1 pkt) 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy musi odbywać się co najmniej: 

a) raz na kwartał, 
b) raz w roku,  
c) raz na 3 lata, 
d) raz na 5 lat. 

 

 

Pytanie nr 12 (1 pkt) 

Podatek dochodowy od osób prawnych to, obok VAT, najistotniejszy podatek obciążający działalność osób 
prawnych w Polsce. W 2007 r. wynosi on: 

a) 7%, 
b) 19%,  
c) 27%, 
d) 20 i 40%. 
 
 

Pytanie nr 13 (1 pkt) 

Spółka osobowa, którą mogą założyć wyłącznie przedstawiciele wolnych zawodów, to: 

a) spółka komandytariuszy, 
b) spółka komandytowa, 
c) spółka cywilna, 
d) spółka partnerska.  
 
 

Pytanie nr 14 (1 pkt) 

W jakiej ustawie, w pierwszym artykule możemy przeczytać: Ustawa reguluje podejmowanie, 

wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania 

organów administracji publicznej w tym zakresie? 

a) w Kodeksie spółek handlowych, 
b) w Kodeksie postępowania administracyjnego, 
c) w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej,  
d) w Kodeksie Cywilnym. 
 
 

Pytanie nr 15 (1 pkt) 

Której z poniższych spółek nie zalicza się do spółek osobowych? 

a) spółki komandytowej, 
b) spółki jawnej, 
c) spółki komandytowo-akcyjnej, 
d) spółki cywilnej.  
 
 

Pytanie nr 16 (1 pkt) 

Jakim skrótem, pochodzącym z języka angielskiego, określa się strategię polegającą na takim kierowaniem 
produkcją, aby celem nadrzędnym było osiągnięcie wyrobu najwyższej jakości? 

a) CRM, 
b) TQM,  
c) CPM, 
d) VBM. 



Olimpiada Przedsiębiorczości, edycja II (2006/2007) 

  Test eliminacji okręgowych 

 

 

Strona 4 z 9 

 

Copyright by Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych 

Pytanie nr 17 (1 pkt) 

Najpopularniejszą w Polsce formą oszczędzania jest: 

a) lokata bankowa, 
b) ROR,  
c) gotówka, 
d) fundusz inwestycyjny. 
 
 

Pytanie nr 18 (1 pkt) 

W standardzie kontraktów terminowych na WIG 20 wartość jednego punktu wynosi: 

a) 1 zł, 
b) 5 zł, 
c) 10 zł,  
d) 100 zł. 
 
 

Pytanie nr 19 (1 pkt) 

Negatywnym zjawiskiem w pracy zespołowej jest: 

a) synergizm, 
b) zjawisko myślenia grupowego,  
c) integracja grupy, 
d) komunikatywność. 
 
 

Pytanie nr 20 (1 pkt) 

Samorząd terytorialny w Polsce składa się z: 

a) jednej jednostki, 
b) dwóch jednostek, 
c) trzech jednostek,  
d) czterech jednostek. 
 
 

Pytanie nr 21 (1 pkt) 

Informacja, która w sposób wiarygodny odzwierciedla rzeczywistość to informacja: 

a) aktualna, 
b) kompletna, 
c) dokładna,  
d) przydatna dla decydenta. 
 
 

Pytanie nr 22 (1 pkt) 

Które z poniższych państw jest zaliczane do grupy najbardziej opiekuńczych państw na świecie: 

a) Polska, 
b) Japonia, 
c) USA, 
d) Szwecja.  
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Pytanie nr 23 (1 pkt) 

Wartość indeksu bazowego dla WIG 20 wynosi: 

a) 10, 
b) 100, 
c) 1000,  
d) 10 000. 
 
 

Pytanie nr 24 (1 pkt) 

Cechą potrzeb jest: 

a) jednorodność, 
b) stałość w czasie, 
c) nieograniczoność,  
d) stałość w przestrzeni. 
 
 

Pytanie nr 25 (1 pkt) 

Jeżeli najważniejsi dla kierownika są pracownicy, a nie zadania i najwięcej uwagi poświęca on stosunkom 
międzyludzkim, mamy do czynienia ze stylem: 

a) autokratycznym, 
b) pragmatycznym, 
c) kompromisowym, 
d) liberalnym.  
 
 

Pytanie nr 26 (2 pkt) 

Jedną z pierwszych firm, która zaczęła w praktyce wykorzystywać koncepcje kapitału intelektualnego, 
była: 

a) szwedzka firma ubezpieczeniowa Skandia,  
b) Google, 
c) Intel, 
d) Toyota Motor. 
 
 

Pytanie nr 27 (2 pkt) 

Które z kryteriów dotyczących kapitału intelektualnego nie należy do kategorii kapitału ludzkiego? 

a) przeciętna długość zatrudnienia pracowników w przedsiębiorstwie, 
b) czas poświęcony na szkolenie jednego pracownika, 
c) odsetek pracowników objętych systemem mentoringu, 
d) zasięg znajomości marki.  
 
 

Pytanie nr 28 (2 pkt) 

Przedsiębiorca kupił 8 stycznia br. dolary za 10 000 zł. Zakupione dolary sprzedał 1 marca 2007 roku.   
W kantorze notowania wyglądały następująco:  

data Kupno Sprzedaż 

8 stycznia 2007 r. 2,75 PLN/USD 2,87 PLN/USD 

1 marca 2007 r. 2,79 PLN/USD 2,90 PLN/USD 
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Na transakcji przedsiębiorca: 
a) zyskał ponad 4%, 
b) zyskał ponad 2%, 
c) stracił ponad 2%,  
d) stracił ponad 4%. 
 
 

Pytanie nr 29 (2 pkt) 

Zwierzęta symbolicznie związane z członkami Rady Polityki Pieniężnej to: 

a) sępy i lisy, 
b) byki i niedźwiedzie, 
c) jastrzębie i gołębie,  
d) sowy i orły. 

 
 

Pytanie nr 30 (2 pkt) 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach w Polsce wyniosło w styczniu 2007 r. 
około: 

a) 2 000 zł, 
b) 2 500 zł,  
c) 3 000 zł, 
d) 3 500 zł. 
 
 

Pytanie nr 31 (2 pkt) 

W 2006 r. na warszawskiej GPW zadebiutowało: 

a) 27 spółek, 
b) 34 spółki, 
c) 38 spółek,  
d) 45 spółek. 
 
 

Pytanie nr 32 (2 pkt) 

Według jakiego kryterium ustalona jest kolejność aktywów w bilansie przedsiębiorstwa: 

a) wg płynności,  
b) wg rentowności, 
c) wg ekonomiczności, 
d) wg trudności oszacowania wartości. 
 

 
Pytanie nr 33 (2 pkt) 

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne odlicza się od: 

a) dochodu podatnika, 
b) przychodu podatnika, 
c) podatku podatnika,  
d) kosztu podatnika. 
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Pytanie nr 34 (2 pkt) 

Najczęściej upadającymi przedsiębiorstwami w Polsce w 2006 roku były przedsiębiorstwa  
z sektora: 

a) obsługi nieruchomości, 
b) produkcji odzieży, 
c) działalności wydawniczej, 
d) handlu hurtowego.  

 
 

Pytanie nr 35 (2 pkt) 

Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej z lutego 2007 roku, PKB w Polsce w 2007 r. wyniesie około: 

a) 3%, 
b) 4%, 
c) 5%, 
d) 6%.  
 

 
Pytanie nr 36 (2 pkt) 

Według szacunkowych danych od wstąpienia Polski do UE i otwarcia rynku pracy przez niektóre państwa 
Unii dla pracowników z naszego kraju, wyjechało "za chlebem" około: 

a) 0,5 mln Polaków, 
b) 1-2 mln Polaków,  
c) 2-3 mln Polaków, 
d) 3-4 mln Polaków. 
 
 

Pytanie nr 37 (2 pkt) 

Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest: 

a) z funduszu emerytalnego, 
b) z funduszu rentowego, 
c) z funduszu chorobowego,  
d) z funduszu wypadkowego. 
 
 

Pytanie nr 38 (2 pkt) 

Narzędziem zarządzania, które pozwala ocenić sytuację przedsiębiorstwa z czterech kluczowych 
perspektyw (finansowej, klienta, procesów wewnętrznych i perspektywy rozwoju) jest: 

a) analiza SWOT, 
b) due diligence, 
c) bilans przedsiębiorstwa, 
d) zrównoważona karta wyników.  
 
 

Pytanie nr 39 (2 pkt) 

Według prestiżowego rankingu „Fortune” najbardziej podziwianych firm świata (Global Most Admired 
Companies 2006) firmą, która zajęła pierwsze miejsce w 2006 roku, była: 

a) General Electric,  
b) Toyota Motor, 
c) Nokia, 
d) Microsoft. 
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Pytanie nr 40 (2 pkt) 

28 lutego 2007 r. cena 1 baryłki ropy naftowej (Brent) kontraktach na kwiecień br. na Międzynarodowej 
Giełdzie Paliw w Londynie wyniosła około: 

a) 20 dolarów, 
b) 40 dolarów, 
c) 60 dolarów,  
d) 80 dolarów. 
 
 

Pytanie nr 41 (2 pkt) 

Liczba zgłaszanych na jednego mieszkańca patentów w Polsce w stosunku do innych państw OECD jest: 

a) dwukrotnie niższa, 
b) pięciokrotnie niższa 
c) dziesięciokrotnie niższa,  
d) dwudziestokrotnie niższa. 
 
 

Pytanie nr 42 (2 pkt) 

Przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, powiązanych siecią 
pionowych i poziomych zależności, często o charakterze nieformalnym, która poprzez skupienie 
szczególnych zasobów pozwala osiągnąć tym przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną to: 

a) region strategiczny, 
b) alians strategiczny, 
c) grupa lobbingowa, 
d) klaster.  
 
 

Pytanie nr 43 (2 pkt) 

Istnieje spółka komandytowa o nazwie: Nowakowski - Kowalski sp.k. Oznacza to, że: 

a) Nowakowski odpowiada wobec osób trzecich jako komandytariusz, 
b) Kowalski odpowiada wobec osób trzecich jako komandytariusz, 
c) Nowakowski i Kowalski odpowiadają wobec osób trzecich jako komandytariusze, 
d) Nowakowski i Kowalski odpowiadają wobec osób trzecich jako komplementariusze.  
 
 

Pytanie nr 44 (2 pkt) 

Jak nazywa się jeden z największych amerykańskich ekonomistów, który zmarł w listopadzie 2006 r., 
twórca monetaryzmu, laureat nagrody im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1976 r., zdecydowany 
propagator wolnego rynku? 

a) Paul Samuelson, 
b) Milton Friedman,  
c) Peter F. Drucker, 
d) John Maynard Keynes. 
 
 

Pytanie nr 45 (2 pkt) 

Jak nazywa się system kontroli przepływu towarów poprzez fale radiowe, odczyt i zapis danych  
z wykorzystaniem specjalnych układów elektronicznych przytwierdzonych do nadzorowanych przedmiotów? 

a) CRM, 
b) RFID,  
c) EKD, 
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d) kod kreskowy. 
 
 
Pytanie nr 46 (2 pkt) 

Jak nazywa się wydzielanie na zewnątrz zadań, które dla danego przedsiębiorstwa nie są zadaniami 
kluczowymi? 

a) insourcing, 
b) dywersyfikacja pionowa w przód, 
c) dywersyfikacja pozioma w przód, 
d) outsourcing.  
 
 

Pytanie nr 47 (2 pkt) 

XXI wiek to okres rosnącej popularności dla trendów globalizacyjnych i integracyjnych. Czynnik ten 
znacznie ułatwia przedsiębiorstwom przeniesienie wybranych procesów biznesowych poza granicę kraju. 
Dotyczy to procesów, takich jak produkcja, usługi czy zamówienia. Jak nazywa się takie zjawisko? 

a) insourcing, 
b) outsourcing, 
c) offshoring,  
d) franchising. 
 
 

Pytanie nr 48 (2 pkt) 

Spółką notowaną na warszawskiej GPW o największej kapitalizacji jest: 

a) PKN Orlen, 
b) czeski koncern energetyczny CEZ,  
c) KGHM, 
d) PGNiG. 
 
 

Pytanie nr 49 (2 pkt) 

Pomimo że w systemie notowań ciągłych na GPW zlecenia realizowane są na bieżąco, to jednak  
i w ramach tych notowań stosuje się procedurę fixingu. Procedura ta odbywa się na rozpoczęcie  
i zakończenie sesji. Notowania ciągłe rozpoczynają się ogłoszeniem kursu otwarcia, a kończą ogłoszeniem 
kursu zamknięcia.  W przypadku notowań ciągłych na akcje godziny otwarcia i zamknięcia notowań na 
warszawskiej GPW to: 

a) 8.00 i 16.00, 
b) 9.30 i 16.20,  
c) 10.00 i 16.10, 
d) 8.00 i 17.00. 
 
 

Pytanie nr 50 (2 pkt) 

W której z sytuacji nie zaleca się przedsiębiorstwu strategii dywersyfikacji? 

a) gdy przedsiębiorstwo nie może sprostać konkurencji w sektorze ze względu na przewagi 
strategiczne konkurentów, 

b) gdy przedsiębiorstwo osiągnęło lub zbliża się do udziału w rynku uznanego przez przepisy 
danego kraju za dominujący, 

c) gdy przedsiębiorstwo nie posiada nadwyżki zdolności produkcyjnych i prowadzi działalność   
w rozwijającym się sektorze,  

d) gdy na rynku przedsiębiorstw pojawiają się nadzwyczajne okazje. 


