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Test
1.

(1 pkt) Wskaźnik LTV w umowie kredytu hipotecznego wynoszący 80% oznacza, że:
a. wkład własny kredytobiorcy wynosi 80% wartości nieruchomości,
b. wartość kredytu wynosi 0,8 wartości zabezpieczenia,
c. wysokość miesięcznej raty będzie wynosiła 80% dochodów netto kredytobiorcy,
d. wysokość miesięcznej raty będzie wynosiła 20% dochodów netto kredytobiorcy.

2. (1 pkt) Popularna w analizie technicznej formacja głowy i ramion zapowiada:
a. zmianę trendu wzrostowego na spadkowy,
b. zmianę trendu spadkowego na wzrostowy,
c. przełamanie szczytu,
d. konsolidację notowań w trendzie bocznym.
3. (1 pkt) Wykorzystywanie aktywności konsumentów do kreowania produktów (np.
różnego rodzaju konkursy na nowe opakowanie dla produktu, zachęcanie do przesyłania
przez klientów projektów modyfikacji produktu itp.) to:
a. empowerment,
b. masowa kastomizacja,
c. prosumpcja,
d. wirtualizacja produkcji.
4. (1 pkt) Do makroootoczenia przedsiębiorstwa nie zalicza się otoczenia:
a. demograficznego,
b. ekonomicznego,
c. konkurencyjnego,
d. społecznego.
5. (1 pkt) Krzywa Laffera przedstawia zależność między:
a. rzeczywistą wysokością
z podatków,

opodatkowania

i

wpływami

budżetowymi

b. inflacją i bezrobociem,
c. nakładami inwestycyjnymi przedsiębiorstw i wzrostem PKB,
d. deficytem budżetowym i inflacją.
6.

(1 pkt) Sytuacja, w której pracownicy identyfikują się ze swoim przełożonym i jego
celami oraz uznają te cele za swoje osobiste i z zaangażowaniem pracują nad ich
realizacją, pozwala przełożonemu wykorzystywać władzę:
a. legalną,
b. nagradzania,
c. odniesienia,
d. przedstawicielską.
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7. (1 pkt) Typowy zespół zadaniowy w swoim cyklu życia przechodzi następujące fazy
rozwoju:
a. rozpoznanie  różnicowanie  integracja  kooperacja  dryfowanie 
załamanie,
b. załamanie  dryfowanie  rozpoznanie  różnicowanie  kooperacja 
integracja,
c. integracja  załamanie  różnicowanie  kooperacja,
d. dryfowanie  załamanie  rozpoznanie  integracja  różnicowanie 
kooperacja.
8.

(1 pkt) Dla sektora produkcji odzieży w Polsce najkorzystniejsza kombinacja barier
wejścia i wyjścia to:
a. niskie bariery wejścia, niskie bariery wyjścia,
b. wysokie bariery wejścia, niskie bariery wyjścia,
c. niskie bariery wejścia, wysokie bariery wyjścia,
d. wysokie bariery wejścia, wysokie bariery wyjścia.

9.

(1 pkt) W nadzorze Ministra Skarbu Państwa nie znajdują się obecnie akcje:
a. Giełdy Papierów Wartościowch w Warszawie,
b. KDPW,
c. Banku PEKAO SA,
d. Banku Gospodarki Żywnościowej.

10. (1 pkt) Lokata, której oprocentowanie wzrasta wraz z upływem czasu przechowywania
depozytu, to:
a. lokata strukturyzowana,
b. lokata rentierska,
c. lokata o zmiennym oprocentowaniu,
d. lokata progresywna.
11. (1 pkt) Wykorzystywanie efektu
przedsiębiorstw stosujących strategię:

doświadczeń

jest

charakterystyczne

dla

a. dyferencjacji,
b. dywersyfikacji,
c. integracji pionowej,
d. przywództwa kosztowego.
12. (1 pkt) Przedsiębiorstwo, które nie ma własnych strategicznych zasobów, ale posiada
rozwiniętą umiejętność korzystania z cudzych zasobów i zarządzania nimi, to:
a. „architekt biznesu”,
b. „bogaty dyletant”,
c.

„chłopiec na posyłki”,

d.

„władca skarbów”.
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13. (1 pkt) Przedsiębiorstwo powinno utrzymywać wskaźnik swojej płynności bieżącej:
a. poniżej 1,5,
b. powyżej 0,
c. w przedziale <1,5; 2,5>,
d. powyżej 1,5.
14. (1 pkt) Kluczowy czynnik sukcesu dla przedsiębiorstwa w schyłkowej fazie życia sektora to:
a. koszty,
b. nakłady na badania i rozwój,
c. produktywność,
d. technologia.
15. (1 pkt) Analiza, której celem jest ocena wpływu zmiany kluczowych parametrów
projektu na wskaźniki efektywności finansowej i ekonomicznej (z zachowaniem zasady
ceteris paribus), to analiza:
a. finansowa,
b. opłacalności,
c. wrażliwości,
d. wykonalności.
16. (1 pkt) Cechą poprawnie wyodrębnionego segmentu rynku nie jest:
a. dostępność,
b. mierzalność,
c. ograniczoność,
d. stabilność.
17. (1 pkt) Przedsiębiorca, który wprowadzając produkt na rynek, stosuje strategię
zbierania śmietanki, będzie:
a. początkowo oferował produkt w wysokiej cenie, która z czasem będzie
obniżana,
b. oferował produkt w bardzo wysokiej cenie, proponując jednocześnie pakiet
usług dodatkowych,
c. oferował produkt w cenie bliskiej przeciętnym cenom na rynku, ale
z możliwością uzyskania dodatkowego upustu przez klientów, którzy złożą
zamówienie w przedsprzedaży,
d. oferował produkt w niskiej cenie, która zostanie podwyższona, gdy na rynku nie
będzie konkurencyjnych produktów.
18. (1 pkt) Kryteria segmentacji takie jak styl życia, aktywność i zainteresowania należą do
kategorii kryteriów:
a. behawioralnych,
b. demograficznych,
c. psychograficznych,
d. społeczno-ekonomicznych.
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19. (1 pkt) Banki hurtowe to inna nazwa banków:
a. inwestycyjnych,
b. korporacyjnych,
c. specjalistycznych,
d. uniwersalnych.
20. (1 pkt) Instrumentami pochodnymi nie są:
a. futures,
b. obligacje,
c. opcje,
d. swapy.
21. (1 pkt) Inwestor, który lokuje kilka milionów złotych w nienotowanych na rynku
publicznym przedsiębiorstwach we wczesnych fazach rozwoju i wchodzi do
przedsiębiorstwa jako udziałowiec zazwyczaj na 2-7 lat, często wspierając je również
w sposób niefinansowy (np. poprzez pomoc w zarządzaniu), to:
a. anioł biznesu,
b. bank inwestycyjny,
c. fundusz emerytalny,
d. fundusz venture capital.
22. (1 pkt) W bilansie przedsiębiorstwa pasywa ułożone są:
a. wg alfabetu,
b. wg płynności,
c. wg wielkości,
d. wg wymagalności.
23. (1 pkt) Formą prywatyzacji bezpośredniej nie jest:
a. sprzedaż akcji na rynku regulowanym,
b. sprzedaż w przetargu publicznym,
c. wniesienie do spółki,
d. oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.
24. (1 pkt) Państwo, które chce pobudzić popyt wewnętrzny, będzie:
a. zwiększało podatki,
b. reglamentowało sprzedaż,
c. ograniczało swoje wydatki,
d. zwiększało transfery dla ludności biernej zawodowo.
25. (1 pkt) W Produkcie Krajowym Brutto uwzględniona jest:
a. inflacja,
b. amortyzacja,
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c. ekologiczność państwa,
d. dochody wypracowane przez polskich przedsiębiorców rejestrujących swoje
firmy za granicą.
26. (2 pkt) Planowane przychody z prywatyzacji w 2012 roku wyniosą:
a. 5 mld zł,
b. 10 mld zł,
c. 20 mld zł,
d. 23 mld zł.
27. (2 pkt) W polskich przedsiębiorstwach najczęściej stosowanym kryterium grupowania
stanowisk w ramach struktury organizacyjnej jest specjalizacja:
a. funkcjonalna,
b. produktowa,
c. rynkowa,
d. technologiczna.
28. (2 pkt) Pierwszym etapem planu restrukturyzacji naprawczej jest:
a. zmiana organizacyjna,
b. wsparcie grup interesu,
c. stabilizacja kryzysu,
d. restrukturyzacja finansowa.
29. (2 pkt) Wynajem pracowników przez agencje pracy tymczasowej to:
a. leasing pracowniczy,
b. offshoring,
c. outplacement,
d. outsourcing pracowniczy.
30. (2 pkt) Na przełomie marca i kwietnia 2012 r. ceny złota po raz pierwszy w historii
przewyższyły ceny:
a. palladu,
b. platyny,
c. rodu,
d. srebra.
31. (2 pkt) Która technika oceny pracowników ułatwia wybór 10% najlepszych i 10%
najgorszych pracowników?
a. arkusz oceny,
b. technika swobodnego opisu,
c. technika wydarzeń krytycznych,
d. technika wymuszonego rozkładu.
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32. (2 pkt) Grupy konsumenckie oraz nigdzie niezrzeszone osoby fizyczne z otoczenia
przedsiębiorstwa zaliczane są do grupy interesariuszy:
a. marginalnych,
b. nieoferujących współpracy,
c. wspierających,
d. współpracująco-groźnych.
33. (2 pkt) Przy określeniu płacy sprawiedliwej w najmniejszym stopniu uwzględnia się:
a. obciążenia podatkowe pracownika,
b. płacę minimalną,
c. średnią płacę w danym sektorze,
d. trudność pracy i wyniki pracy.
34. (2 pkt) Wskaż zdanie nieprawdziwe.
a. Standard GRI określa sposób publikacji raportu społecznego jako części
raportu rocznego.
b. Zgodnie ze standardem GRI raport społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstwa powinien zapewnić prezentację negatywnych skutków
działalności w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.
c. Standard GRI zawiera zestaw wskaźników do wykorzystania w raporcie
społecznej odpowiedzialności.
d. Przedsiębiorstwa stosujące wytyczne GRI robią to całkowicie dobrowolnie.
35. (2 pkt) Jakie podejście do teorii interesariuszy podkreśla wpływ interesariuszy na
działanie przedsiębiorstwa?
a. deskryptywne,
b. instrumentalne,
c. mieszane,
d. normatywne.
36. (2 pkt) Agendę 21, prezentującą kompleksowe podejście do zrównoważonego rozwoju,
podpisano podczas:
a. Konferencji ONZ „Środowisko życia człowieka” w Sztokholmie w 1972 roku,
b. Konferencji ONZ „Nasza wspólna przyszłość” w Londynie w 1980 roku,
c. Konferencji ONZ „Środowisko i rozwój” w Rio de Janeiro w 1992 roku,
d. Konferencji ONZ w Johannesburgu w 2002 roku.
37. (2 pkt) Jeden z głównych oponentów CSR to:
a. Archie B. Carroll,
b. Bolesław Rok,
c. Milton Friedman,
d. Paul Lee.
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38. (2 pkt) Międzynarodowy standard dotyczący systemu zarządzania środowiskowego to:
a. ISO 14001,
b. ISO 22000,
c. ISO 26000,
d. ISO 90000.
39. (2 pkt) Poziom A+ oznacza, że raport społeczny opracowany przez przedsiębiorstwo
zawiera:
a. najszerszy kontekst ujawnień dotyczących zrównoważonego rozwoju
zgodnie z wytycznymi GRI, zweryfikowany przez niezależny podmiot
zewnętrzny,
b. najszerszy kontekst ujawnień dotyczących zrównoważonego rozwoju zgodnie
z wytycznymi GRI, niezweryfikowany przez niezależny podmiot zewnętrzny,
c. wąski kontekst ujawnień dotyczących zrównoważonego rozwoju zgodnie
z wytycznymi GRI, zweryfikowany przez niezależny podmiot zewnętrzny,
d. wąski kontekst ujawnień dotyczących zrównoważonego rozwoju zgodnie
z wytycznymi GRI, niezweryfikowany przez niezależny podmiot zewnętrzny.
40. (2 pkt) Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowane są obligacje
Skarbu Państwa:
a. 2-letnie DOS,
b. 3-letnie TZ,
c. 4-letnie COI,
d. 10-letnie EDO.
41. (2 pkt) Jeżeli DIV oznacza dywidendy wypłacone na jedną akcję w danym okresie, P0 –
cenę akcji na początek danego okresu, P1 – cenę akcji na koniec danego okresu, n – liczbę
wyemitowanych przez przedsiębiorstwo akcji, E – zysk netto przedsiębiorstwa
wypracowany w danym okresie, to całkowity zwrot dla akcjonariuszy (TSR) można
obliczyć, stosując wzór:
a.  =  + ,
b.  =
c.  =
d.  =

1 − 0  ,




,


 !
+  .


42. (2 pkt) Technika obrony przed wrogim przejęciem polegająca na uruchomieniu zapisów
statutowych, które pozwalają np. na objęcie przez dotychczasowych akcjonariuszy
dodatkowych akcji uprzywilejowanych, to:
a. biały rycerz,
b. czarna wdowa,
c. trująca pigułka,
d. złoty spadochron.
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43. (2 pkt) Na warszawskiej GPW nie jest notowany indeks:
a. sWIG80,
b. TECHWIG,
c. WIG-PL,
d. WIG-Ukraine.
44. (2 pkt) Wskaż zdanie nieprawdziwe.
a. ETF na WIG20 to otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego
zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania spółek wchodzących wyłącznie
w skład indeksu WIG20.
b. Za 1 jednostkę uczestnictwa w funduszu ETF WIG20 inwestor musi zapłacić
równowartość bieżących notowań spółek z WIG20.
c. Jednostki funduszu ETF WIG20 mogą być kupowane i sprzedawane na każdej
sesji, za pośrednictwem rachunku maklerskiego prowadzonego przez wybrane
biuro maklerskie.
d. Inwestorowi, który zakupi jednostki funduszu ETF WIG20 fundusz może
wypłacać dywidendę odpowiadającą dywidendzie wypłacanej przez spółki
wchodzące w skład indeksu.
45. (2 pkt) Najbardziej podziwianą firmą świata w 2012 r. wg rankingu Global Most Admired
Fortune 2012 została firma:
a. Amazon.com,
b. Apple,
c. Coca-Cola,
d. Google.
46. (2 pkt) System kontroli przepływu towarów wykorzystujący fale radiowe do odczytu
i zapisu danych z użyciem specjalnych układów elektronicznych przytwierdzonych do
nadzorowanych przedmiotów, to:
a. CDSN,
b. CRM,
c. ECR,
d. RFID.
47. (2 pkt) Wg magazynu „Forbes” najbogatszym człowiekiem świata w 2012 r. został:
a. Bill Gates,
b. Carlos Slim Helu,
c. Mark Zuckerberg,
d. Warren Buffett.
48. (2 pkt) Przedsiębiorstwo zamierza zainwestować w jeden z czterech projektów
inwestycyjnych na okres 5 lat. Koszt inwestycji w każdym przypadku wynosi 1 mln zł.
W tabeli przedstawiono plan korzyści netto (w tys. zł) dla analizowanych przedsięwzięć
w pięciu kolejnych latach.
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Rok

Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Projekt 4

1

200

200

1000

500

2

400

500

1000

500

3

500

500

300

500

4

600

1000

0

500

5

700

100

0

400

2 400

2 300

2 300

2 400

Suma

Przy oczekiwanej stopie zwrotu z kapitałów w wysokości 10% przedsiębiorstwo
powinno wybrać projekt:
a. 1,
b. 2,
c. 3,
d. 4.
49. (2 pkt) Koncern Procter & Gamble (właściciel takich marek jak np. Vizir, Ariel, Bonux)
tworzy architekturę marki w oparciu o:
a. marki hybrydy,
b. marki indywidualne,
c. marki rodzinne,
d. marki własne.
50. (2 pkt) Przedsiębiorstwo zastanawia się nad zmianą linii technologicznej, co umożliwi
mu zmianę struktury kosztów. W tabeli przedstawiono strukturę kosztów przed
usprawnieniem i po nim. Wskaż zdanie prawdziwe.
Wielkość

Przed zmianą

Po zmianie

100 zł

100 zł

70 zł

68 zł

Koszty stałe

60 000 zł

72 000 zł

BEP

200 000 zł

225 000 zł

Cena jednostkowa
Koszt zmienny na jednostkę

a. W każdym przypadku zmiana linii technologicznej jest dla przedsiębiorstwa
korzystna.
b. Przedsiębiorstwo nie powinno zmieniać linii technologicznej.
c. Do pewnego poziomu produkcji korzystniejsza jest linia technologiczna
przed zmianą, a od pewnego poziomu – linia po zmianie.
d. Dla każdej wielkości produkcji powyżej 2225 sztuk korzystniejsza jest linia po
zmianie.
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