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1. (1 pkt) [60”] Która dana jest potrzebna, żeby dla spółki notowanej na GPW obliczyć wskaźnik cena/zysk: 
a. Aktualny kurs spółki. 
b. Cena emisyjna 1 akcji. 
c. Zysk netto przypadający na 1 akcję. 
d. Roczny zysk operacyjny spółki. 

 
2. (1 pkt) [45”] Która forma walki z bezrobociem jest formą aktywną: 

a. Pośrednictwo pracy. 
b. Organizowanie szkoleń i pomoc w przekwalifikowaniu. 
c. Finansowanie prac interwencyjnych i programów robót publicznych. 
d. Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej. 

 
3. (1 pkt) [45”] Która dana jest niezbędna, żeby obliczyć PKB per capita w danym roku: 

a. Liczba mieszkańców kraju w danym roku. 
b. Wysokość PKB w danym roku. 
c. Wysokość inflacji w danym roku. 
d. Liczba osób zatrudnionych w danym kraju w danym roku. 

 
4. (1 pkt) [45”] Który parametr opisuje decyzje strategiczne: 

a. Szeroki zakres tematyczny informacji. 
b. Wąski zakres tematyczny informacji. 
c. Duża szczegółowość. 
d. Mała szczegółowość.  

 
5. (1 pkt) [45”] Które zachowanie będzie charakterystyczne dla przedsiębiorstwa realizującego strategię 

przywództwa kosztowego: 
a. Wykorzystywanie efektu skali. 
b. Wchodzenie do nowych sektorów działalności. 
c. Dostosowywanie produktu do indywidualnych potrzeb klienta. 
d. Koncentracja na najbardziej dochodowych segmentach klientów i ograniczanie kosztów obsługi klienta 

masowego. 
 

6. (1 pkt) [45”] W której sytuacji nie będzie zalecana realizacja strategii dywersyfikacji: 
a. Firma działa w pewnym otoczeniu. 
b. Zwiększają się przewagi konkurencyjne najważniejszych graczy w sektorze. 
c. Firma osiąga maksymalny udział w rynku dopuszczony przez urząd antymonopolowy. 
d. Pojawiają się nadzwyczajne okazje przejęcia dobrych firm z innych sektorów. 

 
7. (1 pkt) [45”] Kto będzie oceniał kierownika za pomocą metody 360°: 

a. Przełożony kierownika. 
b. Inni kierownicy zespołów, z którymi współpracuje oceniany kierownik. 
c. Pracownicy jego zespołu. 
d. Klienci przedsiębiorstwa, z którymi współpracuje kierownik. 

 
8. (1 pkt) [45”] Inwestor, który posiada mniejszościowy pakiet akcji, angażuje się krótkoterminowo (do roku) i jest 

zainteresowany jak najwyższymi zyskami w krótkim okresie to inwestor: 
a. Spekulacyjny. 
b. Finansowy. 
c. Strategiczny. 
d. Branżowy. 

 
9. (1 pkt) [60”] Który parametr występuje na osiach krzywej Laffera: 

a. Wpływy podatkowe. 
b. Wysokość obciążeń podatkowych – rzeczywista stawka podatku. 
c. Inflacja. 
d. Stopa bezrobocia. 

 
10. (1 pkt) [45”] Która dana jest uwzględniana w rachunku produktu krajowego netto (PKN): 

a. Wydatki konsumpcyjne. 
b. Wydatki inwestycyjne. 
c. Wydatki rządowe. 
d. Amortyzacja. 
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11. (1 pkt) [45”] Która cecha charakteryzuje osobowość sangwinika: 
a. Pozytywne nastawienie do świata. 
b. Obwinianie innych za swoje niepowodzenia. 
c. Nerwowe podejście do wykonywania zadań. 
d. Umiejętność zarządzania swoimi emocjami. 

 
12. (1 pkt) [45”] Która z poniższych form zaliczana jest do zewnętrznych sposobów rozwoju przedsiębiorstwa: 

a. Fuzja. 
b. Alians strategiczny. 
c. Inwestycja typu green field. 
d. Przejęcie. 

 
13.  (1 pkt) [45”] Który element tworzy kapitał intelektualny przedsiębiorstwa: 

a. Kapitał ludzki. 
b. Kapitał strukturalny (organizacyjny). 
c. Kapitał relacyjny. 
d. Kapitał zapasowy. 

 
14. (1 pkt) [60”] Które zdanie jest prawdziwe w odniesieniu do analizy SWOT: 

a. W zarządzaniu strategicznym analiza SWOT nie jest samodzielną techniką analityczną, tylko 
sposobem prezentacji wyników innych analiz. 

b. Przedsiębiorstwo znajduje się w najkorzystniejszej sytuacji rozwojowej, jeżeli w każdym obszarze 
analizy SWOT znajduje się taka sama liczba elementów. 

c. Szanse i zagrożenia w analizie SWOT mogą dotyczyć tylko wnętrza analizowanej firmy. 
d. Mocne i słabe strony w analizie SWOT mogą dotyczyć tylko analizowanego przedsiębiorstwa. 

 
15. (1 pkt) [45”] Wskaż segment rynku finansowego: 

a. Rynek pieniężny. 
b. Rynek walutowy. 
c. Rynek kapitałowy. 
d. Rynek kredytowy. 

 
16. (1 pkt) [45”] Artefaktem fizycznym jest: 

a. Sposób ubierania się. 
b. Sposób komunikacji. 
c. Rytuał organizacyjny. 
d. Bohater organizacyjny.  

 
17. (1 pkt) [60”] Na podstawie analizy rachunku przepływów pieniężnych (cash flow) uzyskamy informacje o: 

a.  Zmianie stanu należności. 
b.  Zmianie stanu zobowiązań. 
c.  Zmianie stanu zapasów. 
d.  Zmianie rentowności. 

 
18. (1 pkt) [45”] Który parametr opisuje sektor w fazie dojrzałości: 

a. Mała liczba konkurentów. 
b. Dojrzałe technologie. 
c. Znaczne możliwości wzrostu. 
d. Ujemna stopa wzrostu. 

 
19. (1 pkt) [45”] Co jest uprawnieniem akcjonariusza spółki akcyjnej, który posiada jedną akcję: 

a. Prawo do głosowania na WZA. 
b. Prawo do informacji. 
c. Prawo do majątku spółki w przypadku jej likwidacji. 
d. Prawo do stałej dywidendy. 

 
20. (1 pkt) [45”] Co oznacza termin przedsiębiorczość ekologiczna?  

a. Nowy trend na szczeblu przedsiębiorstw mający na celu redukcję odpadów. 
b. Koncepcję umożliwiającą poszukiwanie nowych rynków zbytu. 
c. Aktywność przedsiębiorczą dotyczącą tworzenia nowych produktów lub usług oraz zmniejszania 

negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko. 
d. Człowieka żyjącego w zgodzie z naturą. 
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21. (1 pkt) [45”] Co to jest innowacja ekologiczna?  
a. Wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej. 
b. Zmiana technologii na taką, która przynosi korzyści dla środowiska. 
c. Wprowadzenie nowego produktu lub usługi, które przynoszą korzyści dla środowiska w porównaniu 

z rozwiązaniami alternatywnymi. 
d. Zmiana nawyków społeczeństwa. 

 
22. (1 pkt) [60”] Analiza interesariuszy powinna być dokonywana cyklicznie, ponieważ: 

a. Zmianie może ulec siła interesariuszy. 
b. Zmianie może ulec znaczenie interesariuszy. 
c. Mogą pojawić się nowi interesariusze. 
d. Mogą ulec zmianie oczekiwania interesariuszy. 

 
23. (1 pkt) [45”] Którą formę dialogu z interesariuszami należy wykorzystać w komunikacji z pracownikami? 

a. Forum intranetowe. 
b. Polubowny sąd konsumencki. 
c. Konferencja prasowa. 
d. Idea Box. 

 
24. (1 pkt) [45”] Realizowane przez organizacje programy edukacyjne wspierające społeczeństwo najlepiej obrazują 

odpowiedzialność: 
a. Etyczną. 
b. Filantropijną. 
c. Prawną. 
d. Ekonomiczną. 

 
25. (1 pkt) [45”] Standardem w najmniejszym stopniu opisującym odpowiedzialność społeczną organizacji jest: 

a. ISO 26000. 
b. SA 8000. 
c. ISO 9000. 
d. AA 1000. 

 
26. (2 pkt) [60”] Miarą formalizacji jest: 

a. Liczba przepisów. 
b. Liczba komórek wydających przepisy. 
c. Stopień szczegółowości przepisów. 
d. Stopień rygorystyczności przepisów. 

 
27. (2 pkt) [120”] Z macierzy McKinseya możemy odczytać: 

a. Jaka jest atrakcyjność sektora. 
b. Jaka jest pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa. 
c. Jaki udział rynkowy posiada firma w sektorze. 
d. Jaka jest liczba pracowników przedsiębiorstwa. 

 
28. (2 pkt) [60”] Cechą charakterystyczną strategii transnarodowej jest: 

a. Duża presja na koszty. 
b. Duża presja na lokalne dostosowanie produktu. 
c. Niska presja na koszty. 
d. Niska presja na lokalne dostosowanie produktu. 

 
29. (2 pkt) [60”] Który z czynników powinien zostać uwzględniony podczas wartościowania stanowiska pracy: 

a. Złożoność pracy. 
b. Odpowiedzialność za wyniki. 
c. Uciążliwość pracy. 
d. Staż pracy. 

 
30. (2 pkt) [60”] Którą analizę weźmie pod uwagę inwestor giełdowy, przeprowadzając analizę fundamentalną 

wybranej spółki: 
a. Analizę sektora, w którym działa spółka. 
b. Analizę makrootoczenia. 
c. Analizę mocnych i słabych stron spółki. 
d. Analizę wahań popytu na akcje spółki w ostatnich trzech dniach. 



 

 

 

 

4 marca 2021 r. 

 

31. (2 pkt) [60”] Standardem społecznej odpowiedzialności odnoszącym się do zarządzania zasobami ludzkimi jest: 
a. AA 1000. 
b. ISO 9001. 
c. ISO 14001. 
d. SA 8000. 

 
32. (2 pkt) [60”] Kryterium prakseologiczne oceny działania w aspekcie osiągnięcia celu to: 

a. Skuteczność. 
b. Efektywność. 
c. Korzystność. 
d. Ekonomiczność. 

 
33. (2 pkt) [60”] Który rodzaj obligacji Skarbu Państwa jest indeksowany inflacją: 

a. Trzymiesięczne obligacje Skarbu Państwa (OTS). 
b. Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe (COI). 
c. Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe (EDO). 
d. Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (DOS). 

 
34. (2 pkt) [120”] Jak zmieniło się realne wynagrodzenie pracownika, który w ubiegłym roku otrzymywał 5 000 zł 

miesięcznie, a w bieżącym roku otrzymuje wynagrodzenie 5 250 zł? GUS poinformował, że w bieżącym roku 
inflacja wyniosła 3% w porównaniu do poprzedniego. 

a. Wzrosło o ok. 8%. 
b. Wzrosło o ok. 5%. 
c. Wzrosło o ok. 3%. 
d. Wzrosło o ok. 2%. 

 
35. (2 pkt) [60”] Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wg ostatnich dostępnych danych GUS mieści się w 

przedziale: 
a. (0%; 4%> 
b. (4%; 8%> 
c. (8%; 12%> 
d. (12%; 14%> 

 
36. (2 pkt) [60”] W harmonogramie sesji na warszawskiej GPW w fazie notowań ciągłych: 

a. Otwarcie ma miejsce o godz. 7.00 a zamknięcie o godz. 20.00. 
b. Otwarcie ma miejsce o godz. 8.00 a zamknięcie o godz. 16.00. 
c. Otwarcie ma miejsce o godz. 9.00 a zamknięcie o godz. 17.00. 
d. Faza notowań ciągłych trwa całą dobę (z wyłączeniem weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy). 

 
37. (2 pkt) [120”] Kto zyska na umocnieniu złotego wobec euro: 

a. Polscy turyści wyjeżdzający do krajów strefy euro. 
b. Polscy eksporterzy, którzy sprzedają swoje towary w krajach strefy euro. 
c. Polscy importerzy, którzy sprowadzają towary ze strefy euro. 
d. Turyści ze strefy euro, którzy przyjeżdżają do Polski. 

 
38. (2 pkt) [60”] W IV kwartale 2020 r. polskie PKB wg danych GUS w porównaniu do IV kw. 2019 r.: 

a. Spadło o 6,5%. 
b. Spadło o 2,8%. 
c. Wzrosło o 1,5%. 
d. Wzrosło o 3,2%. 

 
39. (2 pkt) [60”] W biznesplanie projektu Alfa wskaźnik NPV wynosi 500 tys. zł. Oznacza, to że: 

a. Inwestycja w badanym okresie przyniesie 500 tys. zysku bez uwzględnienia zmienności wartości 
pieniądza w czasie. 

b. Inwestycja w badanym okresie przyniesie 500 tys. zysku z uwzględnieniem zmienności wartości 
pieniądza w czasie. 

c. Inwestycja wymaga 500 tys. zł nakładów. 
d. Inwestycja osiągnie próg rentowności (break even point) przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 

500 tys. zł. 
 

40. (2 pkt) [60”] Który element jest propozycją wartości w modelu Business Model Canvas: 
a. Dostosowanie do indywidualnych potrzeb. 
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b. Wielostronna platforma. 
c. Prowizje z tytułu pośrednictwa.  
d. Sklepy partnerskie.  

 
41. (2 pkt) [120”] Która zmienna występuje w macierzy BCG: 

a. Wzrost rynku. 
b. Względny udział w rynku. 
c. Atrakcyjność sektora. 
d. Siła negocjacyjna przedsiębiorstwa.  

 
42. (2 pkt) [60”] W rankingu najbogatszych Polaków wg Forbesa pierwsze miejsce w 2021 r. zajął/zajęła: 

a. Michał Sołowow. 
b. Zygmunt Solorz. 
c. Rafał Brzoska. 
d. Dominika Kulczyk. 

 
43. (2 pkt) [60”] Która spółka obecnie znajduje się w indeksie WIG 20: 

a. PKO BP. 
b. KGHM. 
c. Allegro. 
d. PKN Orlen. 

 
44. (2 pkt) [60”] Jaki kurs walutowy jest przedstawiony na poniższym wykresie: 

 

a. EUR/PLN. 
b. USD/PLN. 
c. CHF/PLN. 
d. GBP/PLN. 

 
45. (2 pkt) [60”] Która dana jest potrzebna, aby obliczyć wskaźnik ROA: 

a. Zysk netto. 
b. Przeciętny stan aktywów. 
c. Przychody ze sprzedaży. 
d. Nakłady inwestycyjne. 

 
46. (2 pkt) [60”] Który bank został przejęty w styczniu 2021 r. przez bank Pekao w drodze przymusowej 

restrukturyzacji: 
a. Idea Bank. 
b. Bank Gospodarstwa Krajowego. 
c. Skok Wołomin. 
d. Amber Gold.  

 
47. (2 pkt) [60”] Zalecana wartość wskaźnika płynności bieżącej powinna wynosić: 

a. < 0 
b. <0,4; 1,2> 
c. <1,2; 2> 
d. 30% 
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48. (2 pkt) [120”] Ile wynosi jednostkowa marża na pokrycie dla następujących parametrów produktu: 

Cena = 10 zł/szt. 
Koszt zmienny jednostkowy = 4 
Koszty stałe = 150 000 zł 
Amortyzacja = 20% 

a. 6 
b. 25 000 
c. 250 000  
d. 37 500 

 
49. (2 pkt) [60”] Poprawne rozwinięcie zasady 3R to: 

a. Reduce, Reuse, Recycle. 
b. Reduce, Reuse, Resolve. 
c. Reduce, Refuse, Recycle. 
d. Recycle, Refuse, Reduce. 

 
50. (2 pkt) [60”] Skuteczne wdrożenie standardu SA 8000 pozwala na: 

a. Stosowanie pracy przymusowej. 
b. Zatrudnianie dzieci. 
c. Zakładanie związków zawodowych. 
d. Zapewnienie wynagrodzenia niższego niż płaca minimalna. 

 

 


