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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 IX 

[Rok szkolny 2013/2014] 
 

5 grudnia 2013 r. 

 

Test eliminacji szkolnych 

z kluczem odpowiedzi 

 

 

1. (1 pkt) Które z poniższych instrumentów finansowych charakteryzują się największym ryzykiem? 

a. akcje, 

b. depozyty i rachunki bankowe, 

c. fundusze inwestycyjne, 

d. obligacje skarbowe. 

 

2. (1 pkt) Ostatnim państwem przyjętym do UE była: 

a. Bułgaria, 

b. Chorwacja, 

c. Rumunia, 

d. Ukraina. 
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3.  (1 pkt) Zgodnie z prawem popytu: 

a. im wyższa cena, tym większą ilość towarów na rynek chcą dostarczyć producenci, 

b. im niższa cena, tym większą ilość towarów chcą na rynku nabyć kupujący, 

c. im wyższa cena, tym większą ilość towarów chcą na rynku nabyć kupujący, 

d. im niższa cena, tym większą ilość towarów chcą na rynek dostarczyć dostawcy. 

 

4. (1 pkt) Wskaż zdanie nieprawdziwe. 

a. Ludzkie potrzeby zmieniają się w czasie. 

b. Ludzkie potrzeby są nieograniczone. 

c. Potrzeby fizjologiczne są potrzebami niższego rzędu. 

d. Wszyscy ludzie mają taką samą hierarchię potrzeb. 

 

5. (1 pkt) Oprocentowanie karty kredytowej: 

a. naliczane jest od razu po dokonaniu płatności kartą, 

b. naliczane jest dopiero po upłynięciu grace period, 

c. może przekraczać oprocentowanie dopuszczalne ustawą antylichwiarską, 

d. jest niższe niż oprocentowanie kredytu hipotecznego. 

 

6. (1 pkt) Najważniejszym dokumentem przygotowywanym przez spółkę chcącą pozyskać 
finansowanie z rynku kapitałowego poprzez emisję akcji jest: 

a. harmonogram oferty publicznej, 

b. list prezesa spółki do akcjonariuszy, 

c. prospekt emisyjny, 

d. strategia CSR. 

 

7. (1 pkt) Umieszczenie na produkcie znaku    oznacza, że: 

a. produkt został wytworzony na terenie UE, 

b. produkt spełnia wymogi prawne UE i może być dopuszczony do obrotu na terenie 
UE, 

c. produkt podlega recyklingowi, 

d. produkt może być używany przez dzieci poniżej 3. roku życia. 
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8. (1 pkt) Największy udział w strukturze przedsiębiorstw w UE mają przedsiębiorstwa: 

a. duże, 

b. średnie, 

c. małe, 

d. mikro. 

 

9. (1 pkt) Do aktywów obrotowych nie zalicza się: 

a. inwestycji krótkoterminowych, 

b. należności krótkoterminowych, 

c. wartości niematerialnych i prawnych, 

d. zapasów. 

 

10. (1 pkt) Analiza progu rentowności pozwala przedsiębiorstwu: 

a. wyznaczyć wielkość sprzedaży, przy której przychody całkowite zrównają się  
z kosztami całkowitymi, 

b. wyznaczyć wielkość sprzedaży pozwalającej uzyskać największy zysk, 

c. wyznaczyć wielkość sprzedaży, przy której rentowność sprzedaży jest najwyższa, 

d. wyznaczyć najniższy poziom kosztów zmiennych. 

 

11. (1 pkt) Bezrobocie strukturalne to bezrobocie, które jest spowodowane: 

a. niedostatecznym popytem na dobra, 

b. zbyt wysokimi płacami realnymi, 

c. niedopasowaniem struktury popytu i podaży na rynku pracy, 

d. wahaniami koniunktury gospodarczej. 

 

12. (1 pkt) Inflacja nieprzekraczająca 5% rocznie to inflacja: 

a. galopująca, 

b. hiperinflacja, 

c. krocząca, 

d. pełzająca. 
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13. (1 pkt) Najmłodszym indeksem giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
jest: 

a. NCIndex, 

b. sWIG80, 

c. WIG20, 

d. WIG30. 

 

14. (1 pkt) Rozumienie własnych oraz cudzych stanów emocjonalnych i wykorzystywanie tej wiedzy 
do budowania poprawnych relacji z innymi to przejaw: 

a. asertywności, 

b. empatii, 

c. inteligencji emocjonalnej, 

d. manipulacji. 

 

15. (1 pkt) Stosowanie gróźb, żądanie jednostronnych ustępstw jako warunku prowadzenia rozmów  
i twarde traktowanie drugiej strony to cechy charakterystyczne dla negocjacji prowadzonych  
w stylu: 

a. kooperacyjnym, 

b. mieszanym, 

c. rywalizacyjnym, 

d. rzeczowym. 

 

16. (1 pkt) Do spółek osobowych nie zalicza się: 

a. spółki akcyjnej, 

b. spółki jawnej, 

c. spółki komandytowej, 

d. spółki partnerskiej. 

 

17. (1 pkt) Wynagrodzenie, które jest zależne np. od wartości sprzedanych produktów, to 
wynagrodzenie: 

a. akordowe, 

b. czasowo-premiowe, 

c. prowizyjne, 

d. ryczałtowe. 
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18. (1 pkt) Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące funduszy venture capital (VC). 

a. Fundusze VC są zainteresowane inwestycjami na giełdzie papierów wartościowych. 

b. Fundusze VC są częścią rynku private equity. 

c. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa inwestycja funduszu VC jest zazwyczaj 
finansowaniem dłużnym. 

d. Fundusze VC unikają ryzykownych przedsięwzięć biznesowych. 

 

19. (1 pkt) Zgodnie z zasadą Pareto: 

a. 20% poświęcanego czasu przekłada się na 80% efektów, 

b. 30% poświęcanego czasu przekłada się na 70% efektów, 

c. 40% poświęcanego czasu przekłada się na 60% efektów, 

d. 50% poświęcanego czasu przekłada się na 50% efektów. 

  

20. (1 pkt) Optymalna wartość wskaźnika płynności szybkiej (relacja płynnych środków finansowych 
krótkoterminowych do zobowiązań bieżących) powinna wynosić: 

a. od 0 do 0,5, 

b. od 0,8 do 1,2, 

c. od 2 do 3, 

d. powyżej 10. 

  

21. (1 pkt) Niedźwiedź na GPW jest symbolem: 

a. agresywnych inwestorów spekulacyjnych, 

b. bessy, 

c. hossy, 

d. największych spółek. 

 

22. (1 pkt) Decyzje w spółce akcyjnej dotyczące rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego, a także zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa czy jego zorganizowanej części 
podejmuje: 

a. prokurent spółki, 

b. rada nadzorcza, 

c. walne zgromadzenie akcjonariuszy, 

d. zarząd. 
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23. (1 pkt) Kapitał ludzki + kapitał organizacyjny + kapitał kliencki to: 

a. kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, 

b. kapitał organizacyjny przedsiębiorstwa, 

c. kapitał strukturalny przedsiębiorstwa, 

d. wartość rynkowa przedsiębiorstwa. 

 

24. (1 pkt) Zgodnie z zasadami skutecznej argumentacji argumenty powinny tworzyć następujący 
szereg:  

a. od prostych do złożonych i od znanych do nieznanych, 

b. od złożonych do prostych z kilkukrotnym powtórzeniem najważniejszych, 

c. argumenty najsłabsze na początku i na końcu wypowiedzi, 

d. od nieznanych do znanych z najsilniejszym argumentem na końcu. 

 

25. (1 pkt) Zgodnie z wykorzystywanym w marketingu modelem AIDA ostatnim etapem skutecznej 
reklamy powinno być: 

a. zwrócenie uwagi odbiorcy, 

b. zainteresowanie odbiorcy oferowanym produktem i jego właściwościami, 

c. wzbudzenie u odbiorcy chęci zakupu, 

d. skłonienie do działania. 

 

26. (2 pkt) Bank centralny, prowadząc ekspansywną politykę pieniężną, będzie: 

a. obniżał stopy procentowe, 

b. podwyższał stopę rezerw obowiązkowych, 

c. oferował korzystnie oprocentowane rachunki oszczędnościowe dla osób fizycznych, 

d. sprzedawał papiery wartościowe. 

 

27. (2 pkt) Największą część w strukturze oszczędności Polaków stanowią: 

a. akcje 

b. fundusze emerytalne, 

c. fundusze inwestycyjne, 

d. gotówka i depozyty. 
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28. (2 pkt) Największą liczbę transakcji na rynku można zrealizować przy cenie: 

a. minimalnej wyznaczonej przez państwo, 

b. najniższej, 

c. najwyższej, 

d. równowagi rynkowej. 

 

29. (2 pkt) Spin-off to: 

a. przedsiębiorstwo, które powstało poprzez wydzielenie się z jednostki macierzystej 
w celu komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii, 

b. proces wydzielania poza struktury przedsiębiorstwa działalności pomocniczej, niemającej 
kluczowego znaczenia dla prowadzonej działalności biznesowej, 

c. przenoszenie produkcji do państw, w których koszty pracy są niższe, 

d. fundusz inwestycyjny inwestujący w ryzykowne przedsięwzięcia technologiczne. 

 

30. (2 pkt) W budżecie Polski na 2013 rok największe dochody budżetowe stanowią dochody z: 

a. akcyzy, 

b. CIT, 

c. PIT, 

d. VAT. 

 

31. (2 pkt) Najważniejszymi umiejętnościami kierowników najwyższego szczebla są umiejętności: 

a. koncepcyjne, 

b. interpersonalne, 

c. techniczne, 

d. w równym stopniu  koncepcyjne, interpersonalne i techniczne. 

 

32. (2 pkt) Z koncepcji krzywej Laffera wynika, że wzrost stopy opodatkowania: 

a. zawsze zwiększa dochody budżetowe, 

b. zawsze zmniejsza dochody budżetowe, 

c. zmniejsza deficyt budżetowy, 

d. może zmniejszyć dochody budżetowe. 
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33. (2 pkt) Dług publiczny to: 

a. finansowe zobowiązanie części społeczeństwa z tytułu zaciągniętych pożyczek, 

b. finansowe zobowiązanie państwa z tytułu zaciągniętych pożyczek krajowych, 

c. finansowe zobowiązanie banku centralnego z tytułu zaciągniętych pożyczek 
zagranicznych, 

d. finansowe zobowiązanie państwa z tytułu zaciągniętych pożyczek. 

 

34. (2 pkt) Średnie miesięczne wynagrodzenie w Polsce wynosi około: 

a. 2100 zł, 

b. 2600 zł, 

c. 3800 zł, 

d. 4500 zł. 

 

35. (2 pkt) Na początku grudnia 2013 roku przeciętne oprocentowanie lokat bankowych wynosiło 
około: 

a. 1%, 

b. 2,5%, 

c. 4%, 

d. 6%. 
 

36. (2 pkt) Partnerem w spółce partnerskiej nie może być: 

a. adwokat, 

b. architekt, 

c. pracownik naukowy, 

d. tłumacz przysięgły. 
 

37.  (2 pkt) Uzyskania koncesji w Polsce nie wymaga działalność w zakresie: 

a. poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych 
własnością górniczą, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego 
magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów, 

b. wytwarzania materiałów wybuchowych, broni i amunicji oraz wyrobów i technologii  
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu nimi, 

c. wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw i energii oraz 
obrotu nimi, 

d. sprzedaży detalicznej alkoholu. 
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38. (2 pkt) Udział sektora MSP w tworzeniu polskiego PKB wynosi około: 

a. 30%, 

b. 48%, 

c. 68%, 

d. 83%. 

 

39. (2 pkt) Przykładem bezpłatnego sposobu pozyskiwania klientów na etapie weryfikacji rynku nie 
jest: 

a. marketing wirusowy, 

b. networking społecznościowy, 

c. optymalizacja strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych, 

d. reklama pay-per-click (PPC). 

 

40. (2 pkt) Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące zasad podatku liniowego obowiązującego w Polsce. 

a. Umożliwia on skorzystanie z preferencyjnych form opodatkowania (np. wspólnie  
z małżonkiem). 

b. Podstawą opodatkowania jest dochód ustalony na podstawie księgi podatkowej lub księgi 
handlowej. 

c. Stawka podatku jest stała, niezależnie od osiągniętego dochodu. 

d. Konieczne jest prowadzenie ksiąg podatkowych oraz gromadzenie i przechowywanie 
dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów i osiągnięcie przychodów. 

 

41. (2 pkt) Zawieszenie działalności gospodarczej w Polsce przez przedsiębiorcę możliwe jest na 
okres: 

a. od 30 dni do 24 miesięcy, 

b. od 30 dni do 60 miesięcy, 

c. od 3 miesięcy do 12 miesięcy, 

d. od 12 miesięcy do 60 miesięcy. 
 

42. (2 pkt) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania 
przyczyny w terminie: 

a. 3 dni od zawarcia umowy, 

b. 10 dni od zawarcia umowy, 

c. 30 dni od zawarcia umowy, 

d. 180 dni od zawarcia umowy. 
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43. (2 pkt) Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem za mikroprzedsiębiorcę uznaje się 
przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

a. zatrudniał średniorocznie mniej niż 5 pracowników, a osiągany przez niego obrót netto lub 
suma aktywów nie przekroczyły równowartości w złotych 1 miliona euro, 

b. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników, a osiągany przez niego obrót 
netto lub suma aktywów nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów 
euro, 

c. zatrudniał średniorocznie mniej niż 20 pracowników, a osiągany przez niego obrót netto 
lub suma aktywów nie przekroczyły równowartości w złotych 5 milionów euro, 

d. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników, niezależnie od osiąganego obrotu. 

 

44. (2 pkt) Czynność prawna polegająca na poręczeniu za cudzy dług wekslowy to: 

a. awal,  

b. dyskonto, 

c. indos, 

d. regres. 

 

45.  (2 pkt) Zagrożeniem dla nowo utworzonego punktu gastronomicznego oferującego burgery może 
być: 

a. brak kompetentnych pracowników, 

b. brak środków finansowych na rozwój firmy, 

c. moda na wegetarianizm, 

d. słaba rozpoznawalność marki. 

 

46. (2 pkt) Dopasuj opis do przedsiębiorcy (opisy przygotowane na podstawie rankingu Liderzy 
biznesu 2013 magazynu „Forbes”). 

1. Współwłaściciel i współautor sukcesów bydgoskiej spółki PESA. Razem ze wspólnikami  
w krótkim czasie uczynił z przestarzałej spółki remontującej tory liczącego się w Europie 
producenta taboru.  

2. Z sukcesami rozwija grupę świadczącą usługi pocztowe pod marką InPost oraz usługi 
finansowo-ubezpieczeniowe pod marką InPost Finance. 

3. Jest współwłaścicielem grupy LPP, która zarządza m.in. takimi spółkami, jak House czy 
Reserved,  osiągając 3 mld zł przychodów rocznie. 

4. W 2006 roku do portfela posiadanych spółek dokupił za 6 mln zł Newag – upadającego 
producenta pociągów i lokomotyw. Podjęte działania restrukturyzacyjne sprawiły, że  
w ubiegłym roku Newag wypracował 56 mln zł zysku. 
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a. 1. Tomasz Zabolicki, 2. Rafał Brzoska, 3. Marek Piechocki, 4. Zbigniew Jakubas, 

b. 1. Rafał Brzoska, 2. Zbigniew Jakubas, 3. Marek Piechocki, 4. Tomasz Zabolicki, 

c. 1. Marek Piechocki, 2. Rafał Brzoska, 3. Tomasz Zabolicki, 4. Zbigniew Jakubas, 

d. 1. Rafał Brzoska, 2. Marek Piechocki, 3. Zbigniew Jakubas, 4. Tomasz Zabolicki. 

 

47. (2 pkt) Jedną z głośniejszych transakcji na rynku fuzji i przejęć w ostatnich miesiącach było 
przejęcie przez Microsoft za 5,44 mld euro: 

a. 25% udziałów Google, 

b. IBM, 

c. Nokii,  

d. Samsunga. 

 

48. (2 pkt) Wymagany minimalny kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej wynosi: 

a. 5000 zł, 

b. 50 000 zł, 

c. 100 000 zł, 

d. 1 000 000 zł. 

 

49. (2 pkt) W tabeli przedstawiono parametry ekonomiczno-finansowe spółki akcyjnej notowanej na 
GPW. 

 
parametr stan na koniec roku 

zysk brutto 100 000 000 zł 

wysokość podatku dochodowego 20% 

liczba wyemitowanych akcji 10 000 000 

cena rynkowa 1 akcji 200 zł 

cena emisyjna 1 akcji 150 zł 

cena nominalna jednej akcji 100 zł 

 

Wskaźnik EPS (zysk na akcję) wynosi: 

a.  8, 

b. 10, 

c. 12, 

d. 20. 

 



Olimpiada Przedsiębiorczości, edycja IX (2013/2014) 
Test eliminacji szkolnych 

 
 

Strona 12 z 12 

Copyright by Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych 

50. (2 pkt) Wskaźnik P/E (cena/zysk) dla spółki, której parametry przedstawiono w pytaniu 49, 
wynosi: 

a. 10, 

b. 15, 

c. 20, 

d. 25. 

 


